
PETICIÓ DE DOCUMENTACIÓ   

1 JULIOL 2015

1. Estat  d'execució  dels  pressupostos  de  l'Ajuntament,  Organismes  
Autònoms,  Empreses  Municipals,  Fundacions  Municipals  o  Consorcis  
assignats als mateixos a data de 30 de Juny de 2015.

2. Relació de TOTA la contractació menor executada fins a 30 de Juny de 
2015.  Còpia  de  tots  els  contractes  menors  en  execució  a  la  data  
d'aquesta sol·licitud, incloses les respectives ofertes.

3. Còpia i estat de tots els comptes justificatius obertes de l'Ajuntament,  
Organismes Autònoms, Empreses Municipals, Fundacions Municipals o  
Consorcis assignats als mateixos a data de 30 de setembre de 2015.

4. Còpia de tots els decrets de cessament del personal eventual  durant  
l'any  2015,  que  estiguessin  vinculats  a  l'Ajuntament,  Organismes  
Autònoms,  Empreses  Municipals,  Fundacions  Municipals  o  Consorcis  
assignats als mateixos.

5. Còpia  de  la  Formalització  de  tots*  els  contractes  d'externalització  o  
gestió indirecta o en règim de concessió dels serveis públics essencials o 
no, de l'Ajuntament, dels Organismes Autònoms, Empreses Municipals,  
Fundacions Municipals o consorcis assignats als mateixos.* Ens han estat
lliurats els d'Agua, Parquimetro i Ilnet.

6. Còpia de l'escriptura de cessió de la gestió del pàrquing de Ricard Vinyes.

7. Còpia dels decrets pels quals es prorrogaven els pressupostos de 2011, 
2012, 2013 i 2014, a més de còpia dels informes i ajustos d'intervenció i 
comptabilitat per a l'adequació dels mateixos.

8. Còpia de les factures, pagades o pendents de pagament, de les festes 
populars de Sant Miquel 2014 i Festes de Maig de 2015 de l'Ajuntament, 
Organismes Autònoms, Empreses Municipals, Fundacions Municipals o  
Consorcis assignats als mateixos.

9. Còpia  dels  contractes  de  formalització  de  préstecs  o  instruments  
financers  amb  entitats  financeres  generadores  de  deute  públic,  
reconversió  de  prestem  a  deute  o  similars  que  la  seva  anotació  
comptable o pressupostària sigui com a Deute Públic i per la qual es  
paguin interessos.

10. Annex de Subvencions dels Pressupostos 2014 i 2015

11. Còpia dels convenis subscrits entre Ajuntament, Organismes Autònoms, 
Empreses Municipals, Fundacions Municipals o Consorcis assignats als  



mateixos amb qualsevol tipus d'entitat esportiva municipal que es trobin 
vigents o pendents de justificació.

12. Taules de viatgers del servei de transport urbà de viatgers de l'any 2015,
diferenciant línies i viatgers de pagament o no.

13. Relació i causes del desistiment d'empadronaments durant 2015.

14. Còpia de la llicència d'obres de l'Edifici de la Guàrdia Urbana.
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15. Relació de les factures rebudes d'import fins a 4.000€ (IVA exclòs) del  
departament de Promoció econòmica, de Mercats i Consum  i d'Alcaldia 
de l'Ajuntament.

16. En dita relació demanem que aparegui el nom i CIF de la empresa, o NIF
en cas de persona física, el concepte i  l'import  de cadascuna de les  
factures. És important que aquesta relació de factures sigui facilitada en 
format  de full  de càlcul,  d'acord  amb la legislació  vigent  en matèria  
d'accés a la informació.

El període que sol·licito va de gener de 2014 a Juny  de 2015
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17. Respecte a la formalització de contracte de serveis  municipals de neteja 
viària i  de recollida  i  transport  dels   diverses  fraccions dels  residus  
urbans i altres serveis complementaris, a la  ciutat de Lleida:

1) Plec de  condicions  administratives i  econòmiques.
2) Plec de  condicions  Tècniques i  Econòmiques.
3) L'oferta integrada presentada  per l' adjudicatari i en  concret en 

la seva variant 2 en  els  termes  acceptats  per la  corporació.
4) Els  acords entre els  parts que s' hagin  pogut  formalitzar en el 

decurs de la concessió, que s' annexaran en el  seu  cas en aquest
contracte.

5) Còpia de la plica en suport digital que  comprèn  tota la 
documentació inclosa de l'oferta  econòmica.

6) Còpia de la  resolució  plenària de l' adjudicación
7) Relació valorada de les  millores  oferides.
8) Taula de  preus  unitaris.
9) Volum 6 de la plica de les millores  oferides.

18. En referència al  contracte del  servei d'aparcament  regulat,  dipòsit de
vehicles, arrossegament i  immobilització de  vehicles a la via pública i  
servei d'aparcament de superfície del  pati de l'antiga escola de 
Magisteri:



1) Còpia del  Plec de  Clàusules  econòmiques-administratives.
2) Còpia de la  proposició  econòmica de l'adjudicatari.
3) Còpia de la  resolució  plenària de l' adjudicació.
4) Còpia de la  garantia definitiva  dipositada.

19. En referència al contracte de concessió d'explotació del servei 
d'abastament i sanejament d'aigua al  terme municipal de Lleida:

1) Relació d'obres  executades  respecte del l'annex Pla d'inversions 
des de l'entrada en vigor de la pròrroga del contracte, especificant
la valoració econòmica, diferenciant el  pressupost d'execució 
material, el benefici industrial, els despeses generals, la  redacció 
del  projecte i la  direcció d'obra.

2) L' annex de  model  econòmic  dels  anys 1993 a 2012,  amb la 
relació anual dels metres  cúbics  facturats d'abastiment i 
clavegueram, nombre d'altes i reconnexions, costos  fixes, costos 
variables, pla d'inversions i actiu pendents.

3) Detall  valorat del  actius  pendents i  relació d'obres executades 
des de 1993 fins a 2012.

4) Dictamen de Water&Partners del 2012, que analitzen la  
possibilitat de la modificació i prorroga del contracte.

20. El Pla d' Ajust de l' Ajuntament en  referència del  Reial  Decret  Llei 
4/2012 de 24 de  Febrer.

21. Còpia de l'escriptura de cessió de la  gestió del  pàrquing de Ricard  
Vinyes subscrit entre  Iridium  Aparcaments SL i l' Ajuntament.

22. Factures  emeses  per  Espectacles La Traca S.L. i  Zucar  Event S.L. a
l'Ajuntament de Lleida als  anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.

23. Factures  emeses  per  Espectacles La Traca S.L. i  Zucar  Event S.L. a la
Fundació Teatre de la Llotja i la  Fundació del  Paisatge  Urbà de Lleida 
als anys 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, i 2015. 

24. Relació d'ingressos de taquilla del  Teatre de la Llotja, de l' any 2011 al 
2014, amb detall per  espectacle, data de la  funció, productora de l' 
espectacle, import  net de la  recaptació i percentatge  acordat  amb  
tercers.

25. Relació de  bancs que  incompleixin les  resolucions  administratives  
dictades per l'Ajuntament  als  quals s'ha d'imposar multes  coercitives  
pel  seu compliment. La relació ha de  contenir  referència a l'acte inicial,
dates de comunicació de la imposició de cadascuna de les multes.

26. Relació de recursos de  Reposició  presentats contra  els  expedients
sancionadors del departament de  seguretat  ciutadana. S’informarà del 



presentats al 2014 i 2015,  indicant data d'imposició de la  sanció, data 
de la presentació del  recurs i indicació de l' estat actual del mateix.

27. Estatuts,  comptabilitat analítica,  comptes  anuals  aprovats  pel  
patronat o òrgan rector  corresponent i  relació de factures, de 2010 a 
2014 de la Fundació Teatre de la Llotja i la Fundació del  Paisatge Urbà 
de Lleida.

28. Estatuts,  comptabilitat analítica,  comptes  anuals  aprovats  pel  
patronat o òrgan rector  corresponent i  relació de factures, de 2010 a 
2014  dels  consorcis en què l'Ajuntament tingui el 50% o  més de  
participació.  Només a  títol  indicatiu; Consorci del  Turó de la  Seu Vella 
de Lleida, del Parc Científic Tecnològic Agroalimentari de Lleida,  
Consorci de  Residus del Segrià.

29. Relació de  proveïdors que l' ajuntament va pagar  amb  els  crèdits
formalitzats amb el  finançament  obtingut  dins el Pla de  Pagaments a
Proveïdors, del RD-LLEI 4/2012 de 24 de  febrer o  similars. La  relació,  
com a  mínim,  hauria d'incloure el  proveïdor, nombre de factura  amb 
el concepte, data d'emissió, data de  pagament i import, i la indicació de 
l'entitat financera de la  qual s'ha obtingut el  fons.

30.    Còpia del Pla d' inspecció  tributària i  còpia  dels  plans  parcials  per  
tribut, en referència als  Ordenances  fiscals  vigents de l’Ajuntament de 
Lleida, l’article 38 i concordants,  article 116 Llei 58/2003 de 17 de  
desembre i  article 170.2 del RD 1065/2007 de 27 de  juliol, en  
referència  als  anys 2014 i 2015.
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31. En relació al Mercat del Pla:

1) Relació d'obres i/o instal·lacions efectuades pel concessionari a 
canvi de la compensació del cànon.

2) Còpia del contracte signat entre  Jamstores S.L. i l'Excelentíssim 
Ajuntament de Lleida.

3) Memòria constructiva de la segona fase de la rehabilitació de 
l'edifici Mercat del Pla.

4) Document de recepció de l'obra executada referent al sistema 
d'eficiència energètica associat a la segona fase de rehabilitació 
d'aquest espai.
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32. Còpia de les factures físiques relatives al Sr. F. S., en
qualsevol concepte relacionat amb la seva persona, comptabilitzades 
amb la següent numeració:



1) 220140021628 HONORARIS PROFESSIONALS PROCEDIMENT 
ABREUJAT 336/13 Exp 4629.

2) 220140026011 HONORARIS PROFESSIONALS PROCEDIMENT 
DILIGENCIES PREVIES 3.227/12.

3) 220140029999 HONORARIS PROFESSIONALS SERVEIS JURIDICS.
4) 220140039998 HONORARIS PROCURADORS 3259/11 - AGENT 

1869.
5) Decret 3160/2015.

33. Totes aquelles factures del 2015 fins el dia d'avui emeses pel Sr. F.S. 
a títol individual o per la societat participada per ell, en relació a 
contenciosos oberts en les que aquestes persones prestin serveis jurídics
a l'Ajuntament de Lleida.
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34. Quin ha estat l’ingrés efectiu en multes per radar i semàfor vermell, tant 
per l’ajuntament com per a la concessionària, des de la seva posada en
funcionament fins a l’actualitat?

35. Quina ha estat la despesa en seguretat vial al 2015, tant per part de
l’ajuntament com per part de la concessionària? 

36. L’ajuntament ha complert les obligacions d’inversió en seguretat vial
establertes en el contracte de radars? 

37. Arnó ha complert les obligacions d’inversió en seguretat vial establertes 
en el contracte de radars?

38. Quina és la inversió prevista per al 2016 en seguretat vial per part de
l’ajuntament amb l'empresa CLANSER. S.A.

39. La relació de les operacions de pagament i bestretes de caixa relatives a
2011, 2012, 2013 i el període 2015 fins a dia d'avui, en format Full de 
càlcul.

40. Còpia de les factures de Gas Natural i de Consum elèctric següents:

1) 220140002487 ADO 25/3/14 2014 06 3420 22102-22102- 
14.327,24€ GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. -CONSUM GAS 
13/12/13 A 16/1/14 CONTRACTE 158... PABELLÓ BARRIS 
NORD.

2) 220140040642 ADO 31/12/14- 2014 03 9200 22102 -2.005,58€ 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A. CONSUM GAS 15/11/14 A 
12/12/14 CONTRAC.155... LOCAL RAMBLA FERRAN 13 BIS.

3) 220140033744 ADO 15/12/14- 2014 03 1650 22100 22100-
115.631,40€ GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA -CONSUM 
ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC – AGOST/14.



4) 220140026527 ADO- 21/10/14- 2014 06 3351 22100 22100 
122,44€ GAS NATURALCOMERCIALIZADORA, SA -CONSUM 
ELECTRIC JULIOL 2014 AUDITORI.

5) 220140015061 ADO 11/7/14 2014 03 1550 60900-60900- 
239.480,00€ ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.- 
4RT.PAGAMENT PER OBRA DE CONSTRUCCIO DE NOVES 
INFRAESTRUCTURES ELECTRONIQUES AL TURO GADENY-
CONVENI.

6) 220140006399 ADO 9/5/14 -2014 03 1650 22100- 22100- 
18.696,78€-ENDESA ENERGIA XXI SL- CONSUM ENERGIA 
ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC -GENER-2014

7) 220140010224 ADO 4/6/14 -2014 05 9240 22100-22100 ENDESA 
ENERGIA XXI SL -CONSUM ENERGIA ELECTRICA MARÇ 2014 
LOCALS PARTICIPACIÓ VEÏNAL


