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AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
ANUNCI

5420

El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella del dia 26 d’abril
de 2012, aprovà inicialment la imposició de l’Ordenança
municipal reguladora del procediment administratiu sancionador
de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Aquest acord provisional, l’Ordenança i els expedients han estat
exposats al públic durant el termini de trenta dies hàbils,
mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província
núm. 66 de l’12 de maig de 2012 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, per què els interessats els examinessin i hi
poguessin presentar reclamacions. Atès que no ha estat
presentada cap reclamació, aquests acords han estat elevats a
definitius.
Per tot això, i d’acord amb l’article 17.4 del Real Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, es publica el text íntegre de l’ordenança
definitivament aprovada:
Ordenança municipal reguladora del procediment
administratiu sancionador
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. La present Ordenança té per objecte regular la tramitació de
tots els procediments derivats de l’exercici de la potestat
sancionadora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella que no
tinguin establertes regles procedimentals específiques.
2. Queda exclosa de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança la
tramitació de les penalitats contractuals previstes en l’art. Queda
exclosa de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança la tramitació
de les penalitats contractuals previstes en l’art. 252 del RD
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic; de les faltes disciplinàries del
personal funcionari o laboral de les infraccions en matèria de
tràfic i seguretat vial i de les infraccions tributàries.
Article 2. Tipificació
Conforme al previst en l’art. 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, són infraccions
administratives les accions o omissions tipificades així en cada
Ordenança municipal reguladora dels diferents serveis i activitats
sobre els quals l’Ajuntament de la Torre de Capdella exerceix les
seves competències, que suposin incompliment dels deures
prohibicions o limitacions establerts en elles, o en la normativa
sectorial específica.
A aquests efectes la tipificació de les infraccions administratives
ve determinada per les Ordenances municipals sectorials.
Article 3. Classificació
Totes les conductes tipificades com infraccions administratives
es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
Sempre que la tipificació de les infraccions administratives sigui
compatible amb allò disposat en l’art. 139 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local, subsistirà l’actual
classificació de les infraccions administratives que efectua cada
ordenança municipal sempre que també s’ajustin a la normativa
sectorial que ve a desenvolupar allò previst en l’art 140 de la
citada Llei 7/1985.
Les conductes actualment tipificades com infracció
administrativa la classificació de la qual ofereixi dubtes seran
considerades, als efectes sancionadors d’aquesta Ordenança, com
infraccions lleus.
Article 4. Sancions
1. Conforme a l’Art. 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril sobre
Bases del Règim Local, en defecte de normativa sectorial
específica, les infraccions de les Ordenances municipals es
sancionen:
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• Les lleus amb multa de fins a 750 euros.
• Les greus amb multa de 751 fins a 1.500 euros.
• Les molt greus amb multa de 1.501 fins a 3000 euros.
2. Quan així ho contemplin les ordenances municipals o la
normativa reguladora dels serveis o de les activitats que es tracti,
es podran imposar, de forma alternativa o addicional, si escau, les
sancions de suspensió temporal o definitiva de les activitats, de
revocació temporal o definitiva de les autoritzacions
administratives municipals, o de subjecció a condicions o amb
garanties més rigoroses o especials de funcionament, segons
correspongui en cada cas.
3. L’intent de cobrament de serveis prestats a l’Ajuntament quan
no s’ajusti a una norma jurídica, a judici de l’Ajuntament, i no
hagi estat considerat vàlid per un Tribunal de Justícia, o
l’incompliment d’obligacions contretes amb l’Ajuntament o els
veïns beneficiaris d’acords subscrits per la Corporació, serà
constitutiu una falta greu o molt greu, en funció dels criteris de
graduació de les sancions establerts en l’article següent. En cas
de reiteració o reincidència s’aplicarà el previst en l’article
següent, punts 2 i 3.
Article 5. Graduació de les sancions
1. En la graduació de les sancions es tindran en compte les
següents circumstàncies qualificatives de la responsabilitat:
a) La transcendència social de les infraccions
b) Els perjudicis ocasionats
c) La intencionalitat
d) La reiteració
e) La reincidència en la comissió d’infraccions
f) L’import de l’eventual benefici obtingut amb la infracció
2. Existeix reiteració quan al presumpte responsable se li hagi
imposat una sanció ferma en via administrativa per una infracció
de major gravetat o dues de gravetat igual o inferior i no hagi
transcorregut el termini de prescripció de la sanció o sancions.
3. Existeix reincidència quan al cometre la infracció imputada, la
persona responsable hagi estat sancionada de forma ferma en via
administrativa per una altra o altres faltes de la mateixa índole i
no hagi transcorregut el termini perquè les sancions es considerin
prescrites.
Article 6. Prescripció
1. Prescripció de les infraccions.
En defecte de norma sectorial específica, conforme a l’article
132.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les infraccions
lleus prescriuen als sis mesos, les greus als dos anys i les molt
greus als tres anys.
2. Prescripció de les sancions.
En defecte de norma sectorial específica, les sancions lleus
prescriuen a l’any, les greus als dos anys i les molt greus als tres
anys comptats des de la seva fermesa en via administrativa.
CAPÍTOL II
Procediment general
Article 7. Iniciació del procediment
1. El procediment s’iniciarà sempre d’ofici per acord de l’òrgan
municipal competent, a iniciativa pròpia, a petició raonada
d’altres òrgans, per actuacions inspectores o per denúncia dels
Agents de l’Autoritat o de particulars.
2. L’acord d’incoació del procediment sancionador contindrà
com a mínim:
• La identificació de la persona física o jurídica presumptament
responsable.
• L’instructor de l’expedient amb indicació de la seva possible
recusació.
• L’òrgan competent per a la resolució de l’expedient i norma que
li atribueixi tal competència, indicant la possibilitat que el
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presumpte responsable pugui reconèixer voluntàriament la seva
responsabilitat, amb els efectes previstos en l’article 13 d’aquesta
Ordenança si satisfà la multa, reconeix la seva responsabilitat i
renúncia a l’exercici d’accions impugnatòries.
• Les mesures cautelars que s’hagin pogut adoptar.
3. Amb l’acord d’incoació es notificarà el Plec de Càrrecs que
contindrà els fets que motiven la incoació del procediment, la
seva possible qualificació i les sancions que poguessin
correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció.
4. La notificació de l’acord d’incoació confereix al presumpte
responsable el termini de deu dies hàbils per a formular
al·legacions i proposar prova, amb l’advertiment exprés que de
no efectuar al·legacions en el termini previst, la incoació es
considerarà proposta de resolució, amb indicació, també
expressa, de la sanció que serà imposada en aquest cas.
Article 8. Prova
Es practicaran d’ofici o s’admetran a proposta de l’interessat les
proves que es considerin adequades per a la determinació dels
fets constitutius de la infracció i de les possibles responsabilitats.
Podran declarar-se improcedents les que per la seva relació amb
els fets no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable.
Article 9. Proposta de resolució i tràmit d’audiència
Contestats els càrrecs i conclosa, si escau, la fase de prova,
l’instructor de l’expedient formularà proposta de resolució en la
qual es fixaran de forma motivada els fets, especificant els que es
considerin provats i la seva qualificació jurídica, es determinarà
la infracció que, si escau, aquells constitueixin i la persona o
persones que resultin responsables, especificant la sanció que es
proposa, o bé es proposarà el sobreseïment i arxiu de l’expedient
davant la no existència d’infracció o responsabilitat.
La proposta de resolució es notificarà al presumpte infractor
concedint-li un termini de deu dies hàbils per a formular
al·legacions i presentar els documents que estimi pertinents,
termini en el qual també podrà consultar l’expedient i obtenir
còpia dels documents del mateix que designi expressament.
Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el
procediment ni siguin tinguts en compte altres fets ni altres
al·legacions i proves que les adduïdes, si escau per l’interessat.
Article 10. Durada
1. La durada màxima de la tramitació dels procediments
administratius sancionadors, des de la notificació de l’acord
d’incoació fins a la seva resolució, serà de sis mesos.
2. Si no hagués recaigut resolució sancionadora transcorregut el
termini indicat en l’apartat anterior, es produirà la caducitat del
procediment i es procedirà a l’arxivament de les actuacions, a
sol·licitud del presumpte responsable, o d’ofici, a proposta de
l’instructor, per acord de l’òrgan competent per a resoldre
l’expedient.
3. La caducitat del procediment no comportarà la prescripció de
l’acció mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció de
la infracció.
4. Quan la paralització del procediment es degui a la tramitació
d’algun procediment judicial davant l’ordre jurisdiccional penal
pels mateixos fets, el termini de caducitat quedarà suspès i el seu
còmput no es reprendrà fins que hagi transcorregut un any a
contar des de la fermesa de la resolució penal notificada a
l’Ajuntament.
Article 11. Terminació normal del procediment. Resolució
Finalitzada la tramitació, l’òrgan competent dictarà resolució que
haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions plantejades en
l’expedient.
La resolució no prendrà en consideració fets diferents dels
acreditats en el procediment i podrà presumir la veracitat,
excepte prova complerta en contrari, de la versió dels fets
denunciats pels Agents de l’Autoritat en l’exercici legal de les
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funcions que tenen atribuïdes, amb independència, en tot cas, de
la valoració jurídica que faci dels mateixos.
La resolució es notificarà a l’infractor amb indicació dels
recursos que es puguin interposar contra la mateixa.
Si el procediment sancionador s’hagués incoat per denúncia de
particulars, actes d’inspecció o petició raonada d’un òrgan
administratiu diferent del sancionador, es comunicarà també a
aquests la resolució que posi fi al procediment en via
administrativa.
Article 12. Efectes de la resolució
Les resolucions que posin fi a la via administrativa seran
immediatament executives i amb l’única excepció de l’article
següent, si es tracta de multes, haurien de pagar-se en els
períodes i amb les formalitats previstes per la normativa general
de recaptació, tant en règim voluntari com en via executiva, amb
els recàrrecs i perjudicis que, si escau, corresponguin.
Les sancions que no suposin el pagament de multes s’executaran
conforme a les previsions del Capítol V del Títol VI de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Article 13. Terminació anticipada del procediment. Conformitat
de l’infractor i reducció de la sanció
El procediment podrà finalitzar a instància de l’infractor sense
dictar-se Resolució expressa quan notificat l’acord d’iniciació,
els càrrecs i la sanció imposable, l’infractor, dintre del termini
per a la presentació d’al·legacions al plec de càrrecs, justifiqui el
pagament efectiu de l’import reduït de la multa, reconegui
expressament la seva responsabilitat i conformitat amb els
càrrecs imputats i renunciï expressament a l’exercici d’accions
impugnatòries, almenys en via administrativa.
L’exercici d’aquesta opció per part de l’infractor, comportarà el
reconeixement exprés de la seva responsabilitat, la reducció de la
sanció fins a la quantia assenyalada en la notificació de l’acord
d’iniciació i la terminació immediata del procediment
considerant-se aquell com resolució presumpta d’aquest
procediment.
CAPÍTOL III
Altres disposicions
Article 14. Mesures cautelars
1. Per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor, l’òrgan
competent per a iniciar l’expedient podrà adoptar motivadament
les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin
necessàries per a assegurar l’eficàcia de la resolució del
procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció o
garantir el respecte a la legalitat vigent.
2. Les mesures cautelars podran consistir, entre altres, en la
suspensió temporal d’activitats, la prestació de fiances, la
retirada, precinte o dipòsit d’objectes, productes, materials, etc.
Article 15. Rescabalament i indemnització
Si les infraccions haguessin ocasionat danys o perjudicis a
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i aquests haguessin quedat
acreditats en l’expedient, la resolució del procediment emetrà un
pronunciament exprés sobre la responsabilitat de l’infractor i, si
escau, dels quals consideri també responsables civils solidaris o
subsidiaris exigint, segons procedeixi, la reposició íntegra, en un
termini determinat, al seu estat original la situació alterada per la
infracció, o la indemnització per tots els danys i perjudicis,
directes i indirectes causats, quan el seu import hagi quedat
determinat en l’expedient.
Article 16. Responsabilitat civil
La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta Ordenança
i l’aplicació de les determinacions de l’article anterior no
exclouen la responsabilitat civil de l’infractor, enfront de tercers
o per conseqüències no considerades en l’expedient sancionador.
Disposició addicional
A la present Ordenança li seran d’aplicació els principis de
l’exercici de la potestat sancionadora establerts per la Llei
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, que aprova el
Reglament del Procediment per a l’exercici de la Potestat
Sancionadora.
Disposició transitòria
Aquesta ordenança no serà d’aplicació als procediments
sancionadors iniciats abans de la seva entrada en vigor, els quals,
continuaran regint-se per la normativa anterior, tret que als
expedients sancionadors no finalitzats en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta ordenança els resulti aquesta norma més
favorable, en aquest cas conclourà la seva tramitació
conformement a aquesta última.
Disposició derogatòria
Queden derogades, referent a la seva quantia, les normes
sancionadores de les ordenances de l’Ajuntament de la Torre de
Capdella que no hagin estat establertes per norma sectorial
específica de rang legal i en quant al seu procediment de
tramitació quants preceptes contradiguin o s’oposin a les
determinacions procedimentals de la present ordenança.
Disposició final
De conformitat amb el previst en l’article 70 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada s’hagi publicat
el seu text íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst
en l’article 65.2 de l’esmentat text legal Llei 7/1985.
La Torre de Capdella, 21 de juny de 2012
L’alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil

−♦−
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
EDICTE

5371

Exposició pública del compte general de l’exercici 2011
S’ha retut el compte general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2011 que està integrat pel de la Corporació i els de les
societats mercantils de capital íntegrament propietat de l’Entitat,
tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió
Especial de Comptes. Tota la documentació resta exposada al
públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze
dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones
interessades hi poden formular les objeccions i observacions que
considerin oportunes.
Torres de Segre, 20 de juny de 2012
L’alcalde, Josep Ramon Branzuela Almacellas

−♦−
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
ANUNCI

5415

Definitiu modificacions pressupostàries 2/2012
L’anunci de les modificacions pressupostàries 2/2012 que inclou
les incorporacions de crèdit de 2011 i les habilitacions i
suplements amb càrrec a majors ingressos del pressupost vigent
de la corporació, s’ha publicat al BOPL número 61 del dia 3-52012 i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment.
Aprovades definitivament les modificacions es resumeixen a
nivell de capítols com segueix:
DESPESES
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PRESSUPOST

CAP. 1: DESPESES DE PERSONAL
625.126,90
CAP. 2: DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.095.600,00
CAP. 3: DEPESES FINANCERES
38.000,00
CAP. 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
68.900,00
CAP. 6: INVERSIONS REALS
1.045.742,00

MODIFICAT

TOTAL MODIFICAT

344.964,00

625.126,90
1.095.600,00
38.000,00
68.900,00
1.390.706,00

DESPESES

PRESSUPOST

MODIFICAT

TOTAL MODIFICAT

8.300,00
0,00
232.171,10
3.113.840,00

0,00
0,00
31.350,00
376.314,00

8.300,00
0,00
263.521,10
3.490.154,00

INGRESSOS

PRESSUPOST

MODIFICAT

TOTAL MODIFICAT

CAP. 1: IMPOSTOS DIRECTES
CAP. 2: IMPOSTOS INDIRECTES
CAP. 3: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES ING.
CAP. 4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. 5: INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP. 6: ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
CAP. 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP. 8: ACTIUS FINANCERS
CAP. 9: PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

882.000,00
40.000,00
530.031,10
591.305,24
171.050,00

0,00
38.900,00

882.000,00
78.900,00
530.031,10
591.305,24
171.050,00

789.453,66
0,00
110.000,00
3.113.840,00

73.593,00
263.821,00

863.046,66
263.821,00
110.000,00
3.490.154,00

CAP. 7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP. 8: ACTIUS FINANCERS
CAP. 9: PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

376.314,00

Les persones legitimades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Torres de Segre, 21 de juny de 2012
L’alcalde-president, Josep Ramon Branzuela Almacellas

−♦−
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ
EDICTE

5348

Sobre l’aprovació inicial d’una ordenança fiscal
El Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià, en sessió ordinària
celebrada el dia 4 de juny de 2012, va aprovar inicialment la
següent ordenança;
• Ordenança de subministrament d’aigua de reg a la Urbanització
Secà del Melé
En atenció a l’establert a la TRLBRL i l’article 63.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
l’ordenança juntament amb l’acord se sotmet a informació
pública per un termini d’un mes, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions. En el cas que no se´n formulés cap,
l’acord d’aprovació inicial de l’ordenança esdevindrà definitiu,
sense ulterior acord.
Vilanova de Segrià, 20 de juny de 2012
L’alcaldessa, Maria Teresa Vilella i Torrelles

−♦−
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ
ANUNCI

5374

En data quatre de juny de 2012 el Ple de l’Ajuntament va aprovar
inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 4/2012, del
pressupost vigent de la corporació, el qual s’exposa al públic a la
Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils
des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran
reclamacions davant d’aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial
esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.
Vilanova de Segrià, 5 de juny de 2012
L’alcaldessa, Maria Teresa Vilella i Torrelles

−♦−
ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE PLA DE LA FONT
ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL

5483

Aprovat inicialment en sessió ordinària del Ple d’aquest
Ajuntament, de data 21 de juny de 2012, el pressupost general,
bases d’execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral
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