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ECONOMIA IMPOSTOS

XARXES

La Paeria amnsegueix mbrar 600.000 €
de 2taxes afinnes que eludien pagar

Lleida difon els
seus atractius
a lnstagram

Per l'IAE i la d'aprofitaments especials, només al primer trimestre li Arran de les
inspeccioQ.s antifrau de l'empresa contractada fa gairebé un ~ny

clòs. El contracte té una durada de dos anys, prorrogable a
un més, i les bases estableixen
que l'empresa es quedarà com a
contraprestació el 7,45% del que
s'aconsegueixi recaptar del volum del frau estimat en aquests
tres impostos municipals, que és
de 4,8 milions d'euros. La contractació d'aquest servei privat
de control del frau va generar
controvèrsia i el concurs també
va haver de refer-se arran d'un
recurs (vegeu el desglossament).

J.MARTI

I LLEIDA I L'ajuntament de Lleida

ha ingressat el primer trimestre d'aquest any un total de
599.483,06 euros per l'Impos~
d'Activitats Econòmiques (IAE)
i la taxa d'aprofitaments especials que s'aplica a les companyies
de serveis bàsics arran de les
inspeccions efectuades per l'empresa contractada per combatre el frau en aquests impostos.
Segons la informació facilitada
per l'ajuntament a aquest diari, el gruix d'aquesta quantitat,
429.000,72 euros, correspon a
l'IAE, i els 170.482,34 restants,
aI gravamen que s'aplica per l'ús

Balanç "molt positiu"

EL GRUIX, DE L'IAE

La major part de la
quantitat recaptada
correspon a I'IAE, amb
429.000 eu ros
de la volada, sòl i subsol a les
empreses de telefonia, electricitat i gas. Aquesta última-suposa 1'1,5 per cent dels ingressos bruts que obté en el terme
municipal

Adjudicació
L'ajuntament va adjudicar a
finals de maig de l'any passat el
control del frau en aquests dos
impostos, i en menor mesura
del de Construccions, lnstallacions i Obres (ICIO), a l'empresa Coordinadora de Gestión
de Ingresos SA per un import
de 436.016,59 euros, IVA in-

L'edifici de l'àrea d'Hisenda de l'ajuntament de Lleida.

POLÈMICA

El Tribunal de Contrades va manar
refer una clàusula del concurs
• La contractació d'aquest la licitació per un import
servei va provocar crítiques de 877.885,76 euros i el13
de l'oposició, que no conside- · de maig la firma Asesores
rava necessari "privatitzar" Locales Consultoría SA va
el control del frau. A més, la presentar un recurs especial
Paeria va haver de licitar-lo contra els plecs de condicide nou després que el Tri- ons. El dia 16 d'aquest mes
bunal Català de Contractes de juny el Tribunal Català de
del Sector Públic ordenés Contractes del Sector Públic
refer una clàusula a l'adme- va comunicar a l'ajuntament
tre el recurs d'una empresa. la suspensió del procediment
El16 d'abril es va publicar de contractació.

L'equip de govern de la Paeria
va considerar que el balanç de
la posada en marxa d'aquest·
servei és "molt positiu". "Està permetent, per mitjà de les
inspeccions, adequar a la realitat les bases tributàries i incorporar-les al padró per 'a futurs
exercicis", va destacar a través
d'un portaveu. Així mateix, va
afegir que l'empresa tamb~ està
formant els tècnics municipals
per assumir aquesta tasca en
el futur.
En aquest sentit, va assegurar
que fins al moment no havia fet
inspeccions de l'IAE "perquè
no hi havia el personal tècnic
format per portar-les a terme".
El govern també posa l'accent
en el fet que aquesta situació
provocava que es mantinguessin unes bases tributàries per
sota de les reals,• la qual cosa
repercutia negativament a les
arques del consistori, alhora que
suposava un greuge comparatiu
amb les d'altres impostos que sí
que es liquidaven correctament.

ACCIDENTS TRÀNSIT

ALERTA BOMBERS

Ferit un home al sortir
de la via amb el cotxe

El vent tomba arbres a
Lleida i Pla de la Font

REDACCIÓ

Un home va ser traslladat ahir a l'Arnau de Vilanova
amb ferides de diversa consideració després de sortir amb
el cotxe de la via i bolcar en un
dels laterals. L'accident va tenir
lloc a l'Ll-11 a l'altura del PQ 5,3
a les 11.45 hores. L'ocupant que
l'acompanyava va poder sortrr pels seus propis mitjans del
vehicle i va ser atès in situ per
un tall pel SEM. D'altra banda,
dos vehicles van xocar a les 19
1 LLEIDA I

hores a l'LV-2001, a Mollerussa,
encara que no hi va haver ferits.
Així mateix, hi va haver un
altre accident entre un cotxe i
una moto ahir a Lleida a les 7.12
hores, concretament al carrer
Llibertat, al Secà de Sant Pere.
No hi va haver ferits i el conductor de la moto va donar positiu
en el control d'alcoholèmia en
0,45 mg/1, per la qual cosa va
haver d'anar-hi un conductor
substitut per poder emportar-se
el vehicle.

REDACCIÓ

Els Bombers van atendre, entre dissabte a la tarda
i ahir al matí, tres avisos a les
comarques de Lleida a causa
de les fortes ràfegues de vent
que van afectar tot Catalunya.
En aquest sentit, un arbre va
caure dissabte a Lleida a sobre
d'un cotxe estacionat al carrer
Carme Laforet. Així mateix,
un altre arbre va caure al mig
de la calçada al Pla de la Font i
va haver de ser retirat a l'afec-

1 LLEIDA I

tar la circulació. Finalment,
hi va haver un avís per vent a
Rialp, al Sobirà.
A Catalunya, els bombers
van atendre un total de 66
avisos per vents. No hi va haver ferits. Protecció Civil va
desactivar finalment el pla
Ventcat una vegada finalitzat
l'avís per vent emès pel Servei
Meteorològic de Catalunya.
En alguns punts van arribar a
registrar-se ratxes de més de
80km/h.

1 LLEIDA I La

Paeria estrena una
iniciativa a Instagram per difondre els atractius de Lleida
i celebrar els seus 20.000 seguidors. El perfil de l'@ajuntamentdelleida publicarà tot
l'any les fotos rebudes amb
els hashtags #20000ainstagram #comparteixlleida
#lleida i la menció de l'autor.
També es publicaran en un
àlbum al Flickr del consistori.
Per fer-ho possible, el correu
20000ainstagram@paeria.
cat estarà actiu al maig. Les
fotos han de portar nom i
cognoms i el perfil d'Instagram de l'autor.

HELICÒPTER

Rescaten una
excursionista
a Mont-rebei
I SANT ESTEVE DE LA SARGA I Una

dona excursionista de 21
anys va ser evacuada ahir
amb helicòpter del Congost
de Mont-rebei, a Sant Esteve de la Sarga, després de
lesionar-se el turmell. Els
Bombers van rebre l'avís a
les 15.28 hores i van activar
un helicòpter medicalitzat
dels GRAE i la van traslladar
al parc de bombers ubicat a
Àger. Allà, una ambulància
del Sistema d'Emergències
Mèdiques la va traslladar a
l'hospital de Tremp perquè
poguessin fer-li les proves
mèdiques co~responents.

AGRICULTURA

Postius demana
ajudes per
la pedra
I LLEIDA I El primer tinent

d'alcalde de la Paeria, Toni
Pastius, va reclamar ahir a
la Generalitat que mobilitzi
els ajuts directes per als agricultors afectats per les gelades i el granís. Postius; l'edil
de l'Horta, David Melé, i el
president del sindicat agrari
Asaja, Pere Roqué, van visitar ahir finques afectades
per la pedra de dissabte, que
eleva les pèrdues en algunes
finques al 75-90 per cent de
la collita. Els danys a Lleida
es concentren a Torres de
Sanui, Vallcalent, Marimunt
i Llívia.
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Repartiment de
punts que no
satisfà ningú
VVA.AGUDA

VALLFOGONA

3

3
Prosper, lgnast, Roger,
Nil, Xavter, Blai, Yaya,
Joan, Mtquel Juarez.
Conrad i Joel.

Gems, Mamady,
Kevtn, Andreu,
Manus, Lucas, xavier,
Moustapha, Marc,
Ousmane 1 Higor
Canvis: Crist1an per
Kevln (571. Leandro
per Lucas (7l'),lsmatl
per Xavier (721. Baba
per Manus (81 ')

Canvis: Miquel Ribera
per Blai (77'), Aleix per
Roger (77'). Joaqwm
per Yaya (BS').

Gols: 1-0, H1gor (37'). 1-1, Xav1er (pp)(38'), 2-1,
Lucas (44'), 2-2, M1quel Juarez (66'), 3-2, Manus
(73'), 3-3, lgnas1 (89').
Àrbitre: Carios Lavega Alonso.
Incidències: Part1t corresponent a la JOrnada 25
del Grup 16 de Tercera catalana.
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JOSEP CAPELL

IVILANOVA DE L'AGUDA IEntretingut
partit entre Vilanova i Vallfogona. El duel va acabar en
empat, resultat que no agrada
a cap dels dos equips, ja que
tots dos es troben a la meitat
de la taula. El matx va ser molt
igualat els 90 minuts i el conjunt local mai va anar darrere
en el marcador. L'encontre es
va obrir amb gol d'Higor, però
a la jugada següent, els visitants
van sacar de centrada i un mal
rebuig del defensor va donar el
gol de l'empat. El partit va arribar al descans amb avantatge
local (2-1). A la segona meitat,
el Vallfogona va anotar un gol
de falta que empatava el duel.
Els locals van marcar un altre
gol, però al89 els van empatar.

PUIGVERTENC

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

ALCOLETGE

El Puigvertenc venç
i es manté líder

- -- -

PUIGVERTENC; Sergt, Oriol, Gerard (Carles, 77'),
Albert, Óscar SalaM (Aiex, 81'). Robert Salagaray,
Antonlo (Savio, 81'). Sebastian (Oscar Gallard o, 65'),
Pere, Marc 1Robert Beso.
ALCOLETGE: Hector, Roger, Josep, Alex, Miquel
(Sergi Merino, 71 '),Oriol (Eloi, 77'), Jordi (David
Florensa, 46'), Eric, Robert (Sergi Clarisó, 65'), Albert
i Antoni o (David Toma s, 71').

Grup 15

Gols: 1-0, Sebastian (26'), Hl, Oscar Gallardo (70').
Arbitre: Andreu Rivas Monfa. Va amonestar amb
doble groga Josep I Alex, de l'Alcoletge.

El PUigvertenc va aconseguir vèncer
en un partit que va estar marcat per
els constants canvis meteorològics.
Tot i així, el duel va ser molt igualat,
però l'expulsió de Josep abans del
descans va decantar la balança del
costat local. A la segona meitat, el
Puigvertenc va controlar la pilota
per complet i va aconseguir anotar
el segon gol.

AGRAMUNT
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Classificació general

PT J G E P GF GC
59 14
57 23
51 24
43 24
41 24
40 23
38 23
35 23
34 24
25 23
2223
18 '23

2-2

Bellcairenc- Butsènit
Vva. de l'Aguda- Vallfogona
La Fuliola -Torà
Ivars d'U. - Ponts
Trem Pobla
O l im~1c- Oliana
Vilanovenca -Tornabous
Agramunt- Solsona B

Classificació general
1Puigvertenc
2 Alguaire
3 Soses
4PardtnyesB
SAlcoletge
6 At Almacelles
7T01regrossa
SGolmés
9 Alcarràs B
10A/pi<atB
11 Castelldans
12 Rosselló
13 Arbe<a
14Aibagés
15 Vva. Batta

El Tremp segueix
imparable i s'allunya
dels perseguidors

Grup 16
2-G
2-1
2-2
4-0
2-1
2-G
3-2

Putgvertenc- Alcoletge
Rosselló- Pardin~ B
Torregrossa- Alcarràs 8
Soses- Arbe<a
Aleicat B-Castelldans
Alguaire- Albagés
Golmés -Vva. Barca
At. Almacelles.....Oescansa

EQUIP

1
2

A la imatge, un dels gols anotats pel Vilanova de l'Aguda.
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4 12 34
4 13 26
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l

39
32
30
51
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64
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70

EQUIP

PT J G E P GF GC

1Tremp
2Agramunt
3SolsonaB
4Pobla
SPonts
60fímpk
7 Bellca1renc
8 0/1ana
9/.a Fuhoia
lO Tornabous
11Valtfugona
12 Vilanovenca
13 Vva. de l'Aguda
14 Butsèmt
lS Torà
16/varsd'U.

69 25
57 25
55 25
40 25
38 25
37 25
37 25
35 25
34 25
30 lS
28 25
28 25
2325
19 25
16 25
1225

23
18
16
12
11
10 7 8
11 4 10
8 8
7 9
6 11
7 7 11
6 10 9
6 5 14
4 16
4 17
3 19

86
60
63
53
59
45
44
45
34
27
52
28
43
35
31
28

11
24
27

so
44

39
45
39
31
41
69
37
66
62
62
76

• Jornada redona per al
Tremp, líder del Grup 16. Van
aconseguir.vèncer el partit
amb remunt ada inclosa, i
el perseguidor més proper,
l'Agramunt, va caure derrotat a casa contra el Solsona B,
la qual cosa deixa més sol al
cim de la classificació el conjunt del Pallars, que se situa
a dotze punts del segon. A
l'altre grup, el Puigvertenc va
vèncer i seguirà líder una altra setmana, però l'Alguaire
també va obtenir la victòria
i segueix a dos punts del liderat, a falta de l'enfrontament
directe entre els dos i la jornada de descans del Puigvertenc. Per baix, el triomf del
Rosselló l'allunya del pou.

SOLSONAB

Un Agramunt amb
poc encert cau a casa

-- - - -

- - - - -- -
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SOSES

1

IVARS

ARBECA

4

PONTS

2
1

ROSSELLÓ
PARDINYES B

2 TREMP
1 POBLA DE SEGUR
Els locals s'emporten
el derbi pallarès
TREMP: Roger, Adrià, Sergi, Jonatan, Miquel (Oriol,
46'), Wilkinson (Oscar, 70'), Aleix (lon, 57'). Xavier,
Jordi, Nico/ae (lbai, 70') I Sinbara (Jordi, 80').
POBLA: Daniel, Arnau (Rachid, 46'), Josep (Andreu,
46'), Salvador, Xavi (MiquelMolins, 80'), Miquel Mollevi, Chouaib, Josep M', Joan, Albert Soto i Albert
Turch (Marc, 67').
Gols: O-l, Miquel (1 O'), 1-1, Nicolae (SO'), 2-1 , Nicolae (58').
Arbitre: Juan Fernandez Gamez.

Remuntada del Tremp a la segona
part per endur-se la victòria al derbi pallarès. El conjunt local va veure com el Pobla s'avançava en els
primers instants, i va arribar així al
descans. A la segona part el Tremp
va aconseguir capgirar el marcador
i emportar-se el triomf. El duel va
estar·envoltat d'un gran ambient
en què e·s va vorejar el miler d'assistents al camp.e:; JOSEP MARIA FARRÉ

2

ALGUAIRE

0

ALBAG~S

L'efectivitat de l'Alguaire
li dona el triomf

El Soses goleja en
un partit molt físic

L'Ivars torna a caure
i no aixeca el cap

El Rosselló guanya al
cap de nou jornades

SOLSONA B: Albert, Ferran (Didac, 45'), Joan, Ignasi, Sergi, Gu1u, Modestas (Aitor, 40'), Gerard, Eduard
(Hug, 68'), Jordi i Angel (Guillem, 89').

SOSES: Rau/, Gerard Viladegut, Jacob (Marc Estrella,
60'), Mouhcine, Marc Garcia, Marc Viladegut, Joan
(Martí, 70'), Pau (Ricard, 70'), Alex, Joan Francesc
(Gerard Mesa/les, 60') i Arnau (Oriol, 76').

IVARS: Mihai, Guillem, Emanoíl, Lamine, Badreddine, Joel Cante ro (Mamadou, 66'), Aleix, Hug o, Pol
(Albert, 24'), Joel Pérez (Jan, 56') i Adrià.

ROSSELLÓ: Victor, Edgar, Sergi, lker (Roger, 65'),
Alex, Macla (Daniel, 80'), Josep, Adrian, Pau, David
i Oriol (Jordi, 70').

ALBAGÉS: Gerard, Aitor (Cristian, 46'), Leonardo
(Jesús, 69'), Joel (Heitor, 69'), Pape, Víctor lAngelo,
73'), Jhon, Coste I, Eloy, Mouhamed i Marc.

Gols: 0-1, Angel(37'), 1-l , Xavier/81'), 1-2, Edgar
(pp)(89').

ARBECA: Pau Perelló, Joaquim, Pol, Albert (Ot, 54'),
Antont, Adrià (Pau Sans, 54'), Jordi, Sergi Morlans,
Josep, Daniel (Sergi Cabezas, 71') iJavier.

PONTS: David, Xav1er, Marc, lvan, Jaume, Roger
Ahssine, Aitor (Arnau, 39'), Gerard, Guillem, Roger
Closa I Ronaldo.

PARDINYES 8: Marc, Anass, Genís, Víctor, Jordi,
Guerau (Cheick, 60'), Amadou (lacob, 45'), Nicolas,
Saikou, Bredy i Eduard.

Gols: 1-0, David (14'), 2-0, Carlo_s -'-(7_2')-'. _ __
Arbitre: Hector Craviotto Nogue.

Gols: 1-Q, Guillem (p)(8'), 1-l, Jaume (1 7'), 1-2, lvan
(42'), 1·3, Jaume (p)(SS'), 1-4, Roger Ahssine (82').

Gols: 1-o, Pau (18'), 2-o, Pau (22'), 2-1, Eduard (55')

AGRAMUNT: Marcel, Edgar, Gerard Silvestre (Jaume, 62'), Gerard Cahelles, Xavier, Oscar (Ferran,
62'), Sekou (Albert, 74'), Aboubacar, Mario (Sergi,
74'), Marti i Juan

- -- - -

Arbitre: Jaume Jove Elies. Va amonestar amb doble
groga Edgar, de l'Agra~ _ _ _ _

Dura derrota l'encaixada ahir per
l'Agramunt. Els locals necessitaven
guanyar per intentar seguir la línia
del Tremp. Els locals van dominar la
pilota, però no van ser efectius de
cara a porta, i això els va penalitzar.
coo HERMINI GIMBERT

Gols: 1-o, Arnau (20'). 2-o, Arnau (59'), 3.0, Martf
(74'), 4-o, Marc Viladegut (89'). _ _ _ __
Arbitre: Sergi Sanchez Esteve. Va amonestar amb
doble groga Pol i Sergi Morlans, de l'Arbeca.

Voluminosa victòria del Soses amb
l'Arbeca, en un duel marcat per la
duresa del joc. L'Arbeca va acabar
amb 9 homes. coo JOAN VILA DEGUT

Arbitre: Adam Parra Cacho. Va amonestar amb
doble groga Adrià de l'Ivars, i amb roja directa
Xavier i doble groga a Ronaldo, tots dos del Ponts.

Nova derrota de l'Ivars, en un partit
en el qual va plantar cara, però que
el deixa últim de la taula.C3 JOAN
GRAU

Àrbitre: Cristina Tortella Jaume. Va amonestar amb
roja directa Víctor i la cob, del Pardinyes B.

Balsàmica victòria del Rosselló amb
el Pardmyes B, que permet tornar a
sumar de tres els locals després de
nou setmanes sense vèncer. El duel
es va aturar a la mitja hora a causa
de l'intens granís.coo MARC QUELLA

ALGUAIRE: Manel, Nazarly, Albert (Salvador, 65'),
Arnau, David (Xavier, 65'), Javier, Carlos (Eric, 78'),
Carles (Raúl Gonzalez, 32'), Jordi, Rau/ Redondo
(Pau, 75') i Aleix.

Bona victòria de l'Alguaire davant
del penúltim classificat, que els permet seguir segons a la taula a dos
punts del líder. El duel va ser dominat per l'Alguaire, però fins que no
van aconseguir anotar el segon gol,
el partit no va quedar sentenciat, ja
que l'Albagés no ho va posar senzill.
ey IVAN FARRENY

