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Llei de l’Impost de Societats
de partida doble a fi de poder identificar
adequadament els ingressos i les despeses corresponents a rendes exemptes i no
exemptes.

Marta Roigé

La Llei 27/2014, de 27 de noviembre, de
l’impost de societats, afectarà les entitats
no lucratives a partir del gener de 2015.
La llei estableix un règim especial per a
les associacions sense afany de lucre anomenat règim de les entitats parcialment
exemptes. Per tant, les associacions són,
a efectes de l’impost sobre societats, entitats parcialment exemptes i no entitats
totalment exemptes com fins ara. Això
vol dir que, malgrat que la declaració no
s’haurà de presentar fins al 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat

L’entrada en vigor d’aquesta llei ha significat una gran preocupació per a moltes
associacions, bàsicament les petites, com
la majoria d’associacions de veïns constituïdes per voluntaris que dediquen el seu
temps a treballar per als veïns i les veïnes,
així com per millorar el seu barri, i reivindicar, quan és necessari, i col·laborar també
amb l’Ajuntament quan es tracta de participar en diferents activitats ciutadanes.

de les subvencions, que ja és prou complicada, és el que em preocupa, que moltes
d’aquestes associacions a poc a poc vagin desapareixent, i ens quedem sense
aquest teixit associatiu que tant ha contribuït a construir la societat que tenim.
És comprensible que es reguli l’impost de
societats per evitar el frau, perquè hi hagi
transparència en les grans societats. Això
està molt bé. Però no són precisament les
petites associacions les que defrauden i sí
les més transparents gestionant els seus
modestos pressupostos.

Els membres d’aquestes juntes fan el
que els permet el minso pressupost de
què disposen, les quotes dels socis, les
subvencions, que en aquests moments de
crisi s’han anat rebaixant per la qual cosa
han hagut de posar molta imaginació per
poder portar a terme un programa acceptable d’activitats.

Ateses determinades pressions, sembla
que les associacions que no superin els
50.000 € quedaran parcialment exemptes, però hi ha la creença en les juntes que
continuaran parcialment subjectes a presentar la declaració de l’ Impost de successions, la qual cosa continua preocupant
les associacions.

Si a tot això hi afegim que ara han de
portar una comptabilitat per partida doble i ,a més, que han de presentar la declaració de l’impost de societats, la liquidació

Esperem i desitgem una nova modificació que deixi totalment exemptes les
associacions més modestes. •••

Lamentable punt final
d’un govern que ha portat l’Ajuntament
de Lleida a acumular el deute més elevat
de la seva història i que castiga els ciutadans a pagar els impostos més alts de tot
l’Estat espanyol.

Joan Vilella

Els esdeveniments que tenen lloc a
l’Ajuntament de Lleida en les darreres
setmanes no són una qüestió menor.
L’enfrontament entre l’alcalde i la que havia estat fins fa poc la seva número dos, la
regidora Marta Camps, ha provocat una
crisi de govern municipal sense precedents a la ciutat de Lleida. Després de 34
anys de governs socialistes a la Paeria, es
posa de manifest el cansament i el desgast
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La crisi de govern que afecta i pateix la
Paeria està provocant una greu situació
d’inestabilitat, una inestabilitat que va
més enllà d’una crisi interna d’una formació municipal i que repercuteix negativament en el correcte i normal funcionament tant de l’Ajuntament com de la
ciutat de Lleida en general.

Després de les
investigacions legals, cal
donar explicacions a la
ciutadania i, si és el cas,
depurar responsabilitats
polítiques

No és solament una crisi de confiança,
sinó una crisi de govern acompanyada
de denúncies i insinuacions de possibles
tractes de favor i lobbies encoberts.
Després de les investigacions de
l’Oficina Antifrau i de la Fiscalia Anticorrupció, cal donar explicacions a la ciutadania, i si és el cas, depurar les corresponents
responsabilitats polítiques.
Des del Grup Municipal del Partit Popular reclamem de l’equip de govern la
transparència i els aclariments que siguin
necessaris. Fer-ho és una obligació i un
deure que tenen amb els ciutadans de
Lleida, i més després d’aquest lamentable
punt i final d’una legislatura i d’una etapa
política. Exigim cura i transparència amb
els diners de tothom, i que en cap cas es
posi en perill l’honorabilitat de la institució, ja que aquesta picabaralla pel poder
entre el senyor Ros i la senyora Camps ha
suposat un desprestigi, i un descrèdit no
tan sols per a la Paeria, sinó per a la ciutat
de Lleida. •••
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Fem la Lleida del futur
Lleida viu un dels processos més enriquidors i transcendents per a qualsevol
ciutat, l’elaboració del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), el document que estableix les bases del nostre
creixement per al període comprès entre el 2015 i el 2030.

El nou Pla Urbanístic 20152030: la Seu Vella, el riu
Segre i l’Horta, símbols
de la nostra ciutat

Associacions de veïns de l’àrea urbana i de l’Horta, entitats, partits polítics,
col·legis professionals, la societat civil,
en definitiva, ha participat en la confecció de l’avanç del POUM i ha formulat
propostes en un ampli procés de participació ciutadana que ha enriquit el
projecte.

biental. Es crea, per tant, un espai que
relaciona el centre urbà i l’horta i que
se suma a totes les possibilitats que té
la xarxa de 580 quilòmetres de camins
de l’horta i els 217 quilòmetres quadrats
del terme municipal.

El POUM reconeix i recull la personalitat de Lleida que marquen l’espai urbà,
l’Horta, el riu Segre i els tres turons: la
Seu Vella, Gardeny i la Caparrella. El nou
Pla d’Ordenació defineix el riu Segre
com a eix vertebrador, l’espina dorsal
de Lleida. La ciutat mira al riu Segre i a
l’Horta, integra els camins i els canals, i
els connecta mitjançant la nova ronda
verda de 17 quilòmetres que recorre
els espais amb més atractiu mediam-

Montse Mínguez

L’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal té vocació d’equilibri de
ciutat i es concentra en la regeneració i
la millora de l’actual teixit urbà. Avança
en la recuperació del Centre Històric i
dedica atenció als nuclis antics de tots
els barris.
El projecte del Pla és un pas endavant
molt important per assolir el model de
ciutat que ja estem construint des de fa
temps. Treballem per una Lleida capital

en equipaments, en serveis i en oportunitats de desenvolupament humà i
econòmic, que lidera un espai metropolità i regional, i que és part essencial
del país i de la xarxa de ciutats mediterrànies.
El POUM és un pla per crear futur,
però també per generar nous valors
individuals i socials a la nostra ciutat, la
més representativa i capital de l’interior
de Catalunya. •••

Més transparència que mai
Els lleidatans i les lleidatanes mereixen un govern municipal seriós, resolutiu i que no mostri punts foscos en
relació amb la gestió que es fa des de
l’Ajuntament de Lleida. Mentre l’escletxa
oberta en el si de l’equip municipal del
PSC continua fent-se gran dia rere dia,
seguim sense saber què està passant a
la Paeria i continuem sense conèixer els
ingressos dels regidors del govern.
Fa temps que des del Grup Municipal
de CiU exigim una gestió més transparent al capdavant de la Paeria, i les denúncies creuades entre el paer en cap i
l’exprimera tinent d’alcalde i l’escorcoll

L’equip de govern
segueix sense publicar
els seus comptes quan
més necessària és la
transparència a la Paeria

de la Fiscalia Anticorrupció i l’oficina
Antifrau avalen amb urgència aquesta
necessitat.
Fa més d’un any que hem demanat
que es publiquin els complements dels
regidors; el febrer passat vam sol·licitar
a la Comissió d’Economia les factures,
dietes i complements i les despeses
protocol·làries d’aquest mandat, i ho
hem exigit públicament, sense èxit, en
el ple del mateix mes.
La manca de transparència amb què
segueix obsequiant-nos l’equip de govern resulta inquietant quan més necessari és el seu exercici amb la publicació
dels seus comptes, com jo mateix vaig
fer donant a conèixer la meva renda i
els meus ingressos. I precisament transparència i proximitat és el que reclamen
els lleidatans i lleidatanes a hores d’ara.
Els ciutadans tenen dret a conèixer què
està passant a l’Ajuntament, que és la
casa dels 140.000 lleidatans que hi vivim
i paguem impostos en aquesta ciutat.

Antoni Postius i Terrado

Des de CiU apostem per un govern
municipal que doni la cara i exigim una
gestió que toqui de peus a terra, amb
uns representants proactius que estiguin a peu de carrer, que no vulguin
retenir el poder en exclusiva ni viure del
seu exercici, i que posin el focus a donar
sortida als problemes del dia a dia per a
la bona marxa de la ciutat. •••
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