ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2014

Identificació de la sessió:
Núm.: 4/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 22 de Juliol de 2014
Horari: de les 20.00 hores a les 21.00 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 22 de juliol de 2014, a les 21.00 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència
del senyor alcalde, Ramon Maria Guiu i Pujol, per a dur a terme la sessió
extraordinària convocada prèviament.
Es dóna el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, atès que hi
assisteixen els set regidors de fet,els quals constitueixen quòrum suficient per
a celebrar la sessió, d’acord amb el que disposen els art. 46.2 de la Llei
7/1985, de 12 d’abril, de Bases de Règim Local; art. 98 c) del Real Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de regim local de Catalunya, i art.90 del ROF, Reglament d’organització,
funcionament i regim jurídic de les corporacions locals.
Hi assisteixen els regidors:
Senyora Montserrat Coma Ribera
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera Llovera
El senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés, excusa la seva assistència
El senyor Josep Armengol Carrera, excusa la seva assistència
El senyor alcalde obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Modificació al Pressupost 2014.
Núm. 3 :Per incorporació de crèdits de l’exercici anterior.
Núm. 4 :Per Suplement de crèdit
Núm. 5 :Transferència del fons de contingència
2.- Resolució del contracte administratiu de concessió per a l’explotació del
servei de Punt d’Informació Turística i cafeteria a la Plaça Bisbe Coll.
3.- Dissolució de l’Organisme Autònom Municipal: Aula Municipal de Música
“Pare Ireneu Segarra”
4.-Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal de la taxa per
ensenyaments musicals a l’Aula Municipal de Música.
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5.- Aprovació provisional de l’ordenança fiscal per a l’ utilització de la Sala de
Vetlles de Vallverd.
6.- Decrets de l’Alcaldia
7.- Informes de l’Alcaldia
8.-Assumptes d’Urgència, si s’escau.

S’inicia la sessió amb el davant dels assumptes inclosos en l’ordre del dia
1.- MODIFICACIÓ AL PRESSUPOST 2014.
Núm. 3 :Per incorporació de crèdits de l’exercici anterior.
Núm. 4 :Per Suplement de crèdit
Núm. 5 : Transferència del fons de contingència
El senyor. Alcalde presenta al Ple els expedients de modificació, núm.3, núm.4
i núm. 5 del pressupost de l’exercici 2014.
Núm.3 Modificació per incorporació de crèdits de l’exercici anterior.
El senyor Alcalde presenta al Ple el Decret de l’Alcaldia 37/2014 BIS de
Modificació de Pressupost, als efectes de la seva ratificació pel Ple
ANTECEDENTS

1r. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 37 de data 10 de juny de 2014. s’inicia
l’expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit
d’exercicis anteriors, al pressupost de 2014.
2n. Amb motiu de Crèdits que emparen compromisos de despesa degudament
adquirits en exercicis anteriors, cal incorporar les següents partides de
despeses i ingressos al Pressupost actual:

Partides de despeses a donar d’alta:
PARTIDA
164-622

DENOMINACIÓ
Edificis i altres construccions

QUANTIA
6.313,78 €

Mobiliari vetllatori Vallverd

TOTAL DESPESES:

6.313,78 €
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Partides d’ingressos a donar d’alta:
PARTIDA
761

DENOMINACIÓ
Subvenció Diputació

QUANTIA
5.998,09 €

87010

Romanent tresoreria

315,69 €

Finançament afectat
TOTAL INGRESSOS:

6.313,78 €

3r. La secretària - Interventora ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
Els recursos financers, per import total de 6.313,78.€ amb els que es
finançarà la modificació de crèdit en tràmit, són suficients i estan degudament
justificats atès el que estableix l’article 48 del RD 500/1990.
Per tant,
RESOLC,
-Aprovar la incorporació al pressupost de 2014 de les partides de despeses i
ingressos detallades al punt 2 dels antecedents, sota la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit.
-Posar-ho en coneixement del Ple de la Corporació en la propera sessió a
realitzar.
-Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
Ivars d’Urgell, 10 de juny de 2014.
Núm. 4: Per Suplement de crèdit

PROPOSTA DE SUPLEMENT AL PRESSUPOST 2014
CAPÍTOL 9
ARTICLE : 91

011-913 : Amortització Crèdit Pont
Total suplement

25.638,14 €
25.638,14 €

RECURSOS FINANCERS A UTILITZAR PER FINANÇAR EL SUPLEMENT
El finançament del total dels 25.638,140 € del suplement al pressupost del
vigent exercici es realitza de la forma següent:
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria:
Romanent de lliure disposició
25.638,14 €
Total suplement
25.638.14 €
Núm. 5: Transferència del fons de contingència
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de juliol,de 2014 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
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2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació en l’annex
d’aquesta proposta per a les quals la consignació és insuficient en el pressupost
ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit fen us del fons de contingència previst en la partida
929.27 del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
Total baixes de crèdits: partida 929.27
Import: 40.996,39 €
Total altes de crèdits:
Capítol II: 23.220,52 €
Capítol VI: 17.775,87 €
4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa prevista en
el capítol II del pressupost, per import de 23.220,52 €.
Així mateix també afecten al capítol VI, al habilitar partida destinada al
pagament del preu just de l’expropiació de la Variant fase I i Fase II, atès que
per resolució del Jurat d’Expropiació s’ha incrementat el preu just fixat per
l’Ajuntament, en la quantitat de 17.775,87 €
2. La partides que es proposa minorar es el Fons de contingència, el qual s’ha
previst la seva utilització per motius urgents en la dotació de partides
insuficients o bé no previstes en el pressupost definitiu
3. No hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que es
proposa minorar, que impedeixi aquesta modificació.
A la vista de l’ exposat es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini
reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i
al Butlletí Oficial de la Província.
SEGON: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 7 regidors que
assisteixen a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal de
membres.
2.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ PER
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA I
CAFETERIA A LA PLAÇA BISBE COLL.
El senyor Alcalde presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD
Antecedents:
Primer:En data 18 d’abril de 2012 l’Alcalde, en representació de l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell i la senyora Maria Pilar Caelles Herrera, van subscriure un
contracte administratiu pera l’explotació del Servei de Punt d’Informació
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Turística i servei de cafeteria a la plaça Bisbe Coll,en virtut del qual la
contractista adjudicatària es comprometia a executar el servei amb estricta
subjecció als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i a la resta de
documents contractuals.
Segon: Per respondre al compliment del contracte l’ adjudicatària va realitzar
la inversió necessària per posar en funcionament el servei, d’acord amb la
proposta que la mateixa va presentar i que forma part del contracte, alhora
que va dipositar fiança definitiva per import de 306,00 €.
Tercer: En data de 17 de juliol la senyora Maria Pilar Caelles Herrera,
concessionària de l’explotació del servei de punt d’informació turística i
cafeteria de la Plaça Bisbes Coll va presentar renúncia al contracte
d’explotació del servei esmentat.
Quart: En data de 19 de juny per resolució de l’alcaldia es va iniciar
l’expedient de resolució del contracte, alhora que es va atorgar a l’interessada
tràmit d’audiència per un termini de 10 dies als efectes de presentació
d’al·legacions i suggeriments en defensa dels seus drets.
Cinquè: En data de 8 de juliol va finalitzar el termini d’audiència sense que
l’interessada hagués presentat cap al·legació.
Atès que la renúncia del contracte, no obstant no està inclosa en les causes
de resolució de contractes previstes en l’art 223 de RD Legislatiu 3/2011 de
14 de novembre, es considerada com una causa d’incompliment del mateix, la
qual dona lloc a la seva resolució .
Atès que per l’Ajuntament s’ha realitzat inventari de béns i s’ha comprovat
l’efectivitat de la inversió realitzada per la concessionària
Vist els antecedents i l’ informe emes al respecte es presenta al Ple la següent
proposta d’ ACORD:
PRIMER: Resoldre el contracte de servei per l’explotació del Punt d’Informació
Turística i cafeteria de la plaça Bisbe Coll, subscrit en data de 18 d’abril de
2012 per la senyora Pilar Caelles Herrera i per aquest Ajuntament, a causa de
la renuncia presentada per l’adjudicatària del contracte.
SEGON: Confiscar la fiança definitiva constituïda per l’adjudicatària per
import de 306 euros, de conformitat amb l’article 225.4 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
TERCER. No reclamar al contractista indemnització per danys i perjudicis
donat que el deute pendent queda saldat amb major equipament del pactat
entre les parts en el moment de signatura del contracte.
Compensar el deute contret per l’adjudicatària per import de 7.340,70 €,
corresponen a consum elèctric, amb l’equipament extraordinari realitzat i amb
la confiscació del la finança, sumant un import total de 7.411,95 €.
QUART: Revertir a l’Ajuntament l’equipament e instal·lacions existents tal com
consta en el Plec de Clàusules Administratives i en la proposta presentada per
l’adjudicatària.
CINQUÈ: Ratificar el document de resolució del contracte a signar entre les
parts, el qual consta en l’expedient i per mitjà del que es regulen les
condicions de la resolució del contracte.
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SISÉ: Notificar aquest acord a la persona interessada i, si s’escau, a altres
interessats als efectes oportuns.
SETÈ: Facultar al senyor alcalde per tal que procedeixi a la signatura dels
documents que es derivin d’aquest acord.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 7 regidors que
assisteixen a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal de
membres.
3.- DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL:
MUNICIPAL DE MÚSICA “Pare Ireneu Segarra”.
El senyor Alcalde presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ ACORD:

AULA

Antecedents:
Primer: El Ple de l'Ajuntament va aprovar en sessió de data 21 de setembre de
1990 la creació d’una Escola Municipal de Música. El mateix acord determinà
que l’organització i funcionament de l’escola seria per mitjà d’un Organisme
Autònom Municipal.
Segon: El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 d’octubre de 2010 va
aprovar els Estatuts i/o Reglament del servei de l’Escola Municipal de Música.
Tercer: L’objectiu de l’Escola Municipal de Música és promoure l’aprenentatge
de la música.
Quart: l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell exerceix de tutelar de l’Organisme
Autònom i per mitjà del personal administratiu propi confecciona i aprova el
seu pressupost, liquidació i comptes generals.
Cinquè: Per Resolució de la Direcció General d’Administració Local, de data
26 de juny de 1995, l’Organisme Autònom denominat Escola Municipal de
Música d’Ivars d’Urgell es va inscriure en el Registre d’Entitats Locals de
Catalunya.
Sisè: En data de 1 de desembre de 1995, es signa el conveni entre el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell per a la creació d’una Aula de Música, que en la clàusula
primera d’aquest conveni hi consta:
Es crea l’Aula de Música d’Ivars d’Urgell, de la qual n’és titular l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell .../...
Per mitjà d’aquest acord es designa a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell com
subjecte beneficiari de les subvencions atorgades per la Generalitat destinades
al funcionament de l’Aula de Música.
FONAMENTS DE DRET
Articles 199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
Articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
A la vista dels antecedents i de l’informe emès a l’efecte
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Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER: Aprovar inicialment la dissolució i liquidació de l’Organisme
Autònom Local, com a ens de gestió administrativa de l’Aula Municipal de
Música d’Ivars d’Urgell.
SEGON: Mantenir l’Aula Municipal de Música “Pare Ireneu Segarra” com un
servei públic municipal amb l’objectiu originari de promoure l’ensenyament
musical en el municipi d’Ivars d’Urgell i gestionat directament per
l’Ajuntament.
TERCER: Incorporar el seu personal a la plantilla de l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell.
QUART: Incorporar, els béns, moble e immoble, que formen part de l'actiu de l’
OOAA al patrimoni municipal de béns de l'Ajuntament.
CINQUÈ: L'acord de dissolució s'ha de sotmetre a informació pública per un
termini mínim de trenta dies per a l'examen i la presentació d' al·legacions i
suggeriments.
SISÈ: El Ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s'escau, procedir a
l'aprovació definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l'acord
d'aprovació inicial. En cas de no presentar-se al·legacions aquest acord
provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap altre.
SETÈ: L'Organisme Autònom s'haurà de donar de baixa del Registre d'Entitats
Locals que porta el Departament de Governació i Relacions Institucionals, a
l'Agència Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Un cop l’acord esdevingui definitiu, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada amb 6 vots a favor , per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació:
Vots a favor: 6 CiU i IIU
Abstencions: 1 IIV
Vots en contra: 0
4.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS MUSICALS A L’AULA
MUNICIPAL DE MÚSICA.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’ ACORD:
Vista la proposta presentada pels serveis administratius de l’Aula
Municipal de Música, consistent en aplicar una bonificació en l’import de
la matrícula en aquells supòsits particulars que contempla la mateixa
proposta.
Vist el text íntegre de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la
taxa i l’informe de Secretaria, d’acord amb l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, es presenta al Ple per a la seva
aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa
per ensenyaments musicals de l’Aula Municipal de Música d’acord amb la
nova redacció de l’art. 6 i 7é i 9é del text de l’Ordenança publicada en el BOP
de Lleida de data 29 de desembre de 2011.
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Nova redacció:
Art 6: Beneficis Fiscals:
S’aplicaran les bonificacions i exempcions legalment aprovades pel
Ple de la Corporació, d’acord amb la legislació vigent.
Nova redacció ( s’inclou un nou apartat)
Art.-7: Avantatges econòmics:
.../...
Famílies nombroses: bonificació d’un 20% sobre l’ import de
matrícula.
Famílies amb dos alumnes menors d’edat: bonificació del 10%
sobre l’ import de la matrícula.
Famílies amb un alumne menor d’edat i un adult: bonificació del
10% de l’ import de la matrícula de l’alumne menor d’edat.
Art 9.- Quota tributaria
S’inclou dues noves tarifes.
Taxa de Combo ( mòdul alumnes de + de 18 anys): 20 €
Taxa d’adults ( mòdul obert a alumnes de + de 18 anys:
llenguatge elemental+ cor+instruments 30 minuts: 93,11 €
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la
seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la
Província (BOP), durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a
l’expedient en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, sense
necessitat d’adoptar-ne cap altre, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 7 regidors que
assisteixen a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal de
membres
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL PER A LA
UTILITZACIÓ DE LA SALA DE VETLLES DE VALLVERD.
El senyor. alcalde presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
Antecedents de fet
Primer: De conformitat amb la Provisió de l’Alcaldia de data 4 de juliol, es va
emetre informe per aquesta Secretaria referent al procediment a seguir i a la
legislació aplicable.
Segon: Amb data 4 de juliol i de conformitat amb la Provisió de l’Alcaldia s’ha
emès informe tècnic econòmic per a la imposició i ordenació de la taxa per
d’utilització de la sala de vetlles de Vallverd per a la prestació de serveis
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públics per mitjà de gestió directa per l’Ajuntament i en benefici dels
particulars.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable en aquesta matèria està recollida en:
Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
— El article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics
(concepte de taxa).
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació
establerta en la legislació aplicable procedint la seva aprovació provisional pel
Ple d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst en l’article 47.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per majoria
simple dels membres presents.
Per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, qui subscriu eleva la
següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició de la taxa per la utilització de
la sala de vetlles de Vallverd i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, en els
termes i redacció en que figura en l’expedient.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la
seva exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província (BOP), per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals
els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a

l’expedient en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base
a l’article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Text de l’ordenança:
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA SALA DE VETLLA DEL NUCLI DE
VALLVERD
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per serveis a la sala de vetlla
municipal del nucli de Vallverd que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics a la sala
de vetlla municipal especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la
present Ordenança.
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Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis
fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa. (Qui
sol·liciti el servei, funerària, familiars del difunt)
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei General Tributària. (Qui sol·liciti el servei, funerària, familiars
del difunt)
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Per la utilització de la sala de vetlla durant un dia o fracció: 150,00 €
2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes
anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de
Serveis Socials.
Article 7. Acreditament i període impositiu
La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei. ( Utilització de la sala
de vetlles)
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat el imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import.
La sol·licitud i pagament es podrà realitzar a través de la funerària que realitzi
el servei, qui als efectes de millora del servei i sense cap mena de càrrec,
presentarà la sol·licitud a l’Ajuntament i liquidarà i transmetrà el rebut
corresponent al sol·licitant.
Article 9.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa
la Llei General Tributària.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i
aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
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automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació
en sessió celebrada 22 de juliol i que ha quedat definitivament aprovada,
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 7
regidors que assisteixen a la sessió, que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres
6.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dona compte al Ple dels decrets de l’alcaldia des de el núm. 28/2014 fins al
núm. 42/2014.
7.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
El senyor alcalde informà al Ple sobre els següents assumptes:
1- De l’Auto del Jurat Contenciós Administratiu núm.1 de Lleida per mitjà

del qual es disposa que:
a) Homologar l’acte transaccional atorgat entre l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell o Construccions TRULL, S.L .
b) Declarar finalitzat el procés de reclamació d’interessos
c) Arxivar el procediment.

2- El senyor Alcalde informa al Ple de la sentència dictada pel Jutjat

Contenciós Administratiu 1 de Lleida, per mitjà de la qual es posa fi al
procés contencions administratiu entre l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i els
senyors Josep Maria Viladot Solé, Josefa Ros Boldú Antonio Queralt
Adan, Rafael Abad Melcom, Robert Abad Ribera, Jaume Viladot Vilalta.
El fallo de la sentència estima el recurs contenciós interposat per les
persones relacionades contra les resolucions de l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell relatives a l’ordenació e imposició de contribucions especials per
la instal·lació d’enllumenat públic al carrer Marinada.
Sr. Alcalde manifesta la voluntat de no recórrer en apel·lació la sentencia
dictada.
Respecte d’aquest assumpte el senyor Alcalde fa constar en acta que:
Els veïns del carrer Marinada van interposat recurs contenciós
administratiu contra els acords de l’ajuntament relatius a l’ordenació i
imposició de contribucions especials per la instal·lació de l’enllumenat
públic del carrer Marinada; els bens immobles propietat d’ aquest veïns s’
han beneficiat directament de la instal·lació de l’enllumenat públic.
Els mateixos veïns del carrer Marinada en la legislatura 2003/2007 van
demanar a l’Ajuntament la instal·lació de l’enllumenat públic, instal·lació
que s’han negat a pagar argumentant un error en la tramitació de
l’expedient, manifestant entre altres argument, que no van rebre cap
notificació de l’acord de l’ajuntament relatiu a la imposició de
contribucions especials.
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El carrer Marinada és un dels carrers millors d’Ivars, i si bé és cert
l’existència d’un error de forma, també ho és que les llums estan
instal·lades i que finalment les hem pagat entre tots els veïns d’Ivars.
3- El senyor Alcalde dóna compte al Ple de l’escrit d’agraïment que ha

tramés la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, per la
predisposició i atenció mostrada per l’Ajuntament durant la preparació i
actes d’inici del Correllengua 2014, celebrats a Ivars d’Urgell el dia 12 de
juliol.

4- El senyor Alcalde dóna coneixement al Ple de les normes d’ organització i

funcionament de la Llar d’infants durant el proper curs escolar
2014/2015.
5- El senyor alcalde informa al Ple respecte de la comunicació de Gerència

Territorial del Cadastre per mitjà de la qual s’assabenta a l’Ajuntament
que està previst iniciar aquest any 2014, a Ivars d’Urgell, el procediment
de regularització cadastral 2013-2016, per tal d’incorporar al cadastre
nous béns immobles i valoracions tant de construccions omeses total o
parcialment, com modificacions de dades físiques dels immobles que
siguin incorrectes, amb la finalitat d’assegurar la seva concordança amb
la realitat. El senyor Alcalde diu que si el Ple no acorda el contrari es
sol·licitarà a la Gerència del Cadastre l’ajornament de la regularització
fins l’any 2015.

El Ple considera encertada aquesta proposta.
8.- ASSUMPTES D’ URGÈNCIA
D’acord amb l’art 83 del ROF el Ple aprova per unanimitat incloure els
següents assumptes a l’ordre del dia.
Moció presentada pel senyor Ruben Serrano Castellana , en representació
de IIV-AM

Moció per decidir sobre el futur de les escoles velles
El senyo Ruben Serrano Castellà, regidor a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i
portaveu del grup municipal dels INDEPENDENTS PER IVARS I VALLVERD –
ACORD MUNICIPAL, presenta la següent moció per tal de ser debatuda i en el
seu cas aprovada al proper Ple de l'Ajuntament d’Ivars d’Urgell i en els termes
següents:
Moció per decidir el futur de les “Escoles Velles”
Atès que l'obra per a l'edifici multifuncional encara no ha estat licitada.
Atès que aquesta obra suposa l'enderroc de les “Escoles Velles”, un edifici
històric del poble d'Ivars d'Urgell tot i que no està inclòs en el “catàleg de béns a
protegir” i que per tant és un acte irreversible. En aquest moment no disposem
de la informació, però segurament és l'únic edifici en peu que construí la
Mancomunitat de Catalunya a Ivars d'Urgell.
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Atès que no queda clar en quin moment l'Ajuntament disposarà de diners per
poder executar la segona fase del projecte, i per tant, mentre aquesta no tiri
endavant aquest enderroc suposarà una pèrdua considerable d'espai públic per
a desenvolupar-hi activitats.
Atès que aquest enderroc suposarà el desplaçament durant un període
indeterminat de la seu dels jubilats del centre del poble a un altre edifici.
Atès que recentment els mitjans de premsa comarcals i provincials s'han fet
ressò de l'obra i això ha provocat que diverses persones hagin contactat amb el
grup IIV-AM preguntant sobre el projecte.
Atès que el grup IIV-AM està a favor de modernitzar el consultori mèdic.
Atès que a Vallverd va ser factible modernitzar el consultori mèdic sense
enderrocar l'antic edifici, i que per tant sembla que una altra solució és factible
per a modernitzar el consultori.
PROPOSEM:
Dur a terme una assemblea popular on s'exposi el projecte i possibles
alternatives i posteriorment es faci un referèndum per decidir el futur de les
“Escoles Velles” i el consultori mèdic.
Ivars d’Urgell, 21 de Juliol de 2014
Intervencions
El senyor Ramon Maria Guiu , alcalde, diu: L’escoles no es van construir
durant el període de vigència de la Mancomunitat de Catalunya, donat que es
van inaugurar l’any 1935.
Per altra part s’ha intentat conservar la part de les escoles que donen al
passeig Felip Rodes, però els informes tècnics van desaconsellar-ho per
qüestions purament tècniques i de seguretat.
El senyor Ruben Serrano pregunta si l’obra ja s’ha adjudicat per la Diputació
de Lleida.
El senyor Alcalde diu que no; en quant a la conservació de l’edifici es tornarà a
plantejar a l’arquitecte redactor del projecte.
El senyor Serrano pregunta si hi ha possibilitat de que els veïns que han
promogut la moció puguin parlar amb l’arquitecte.
El senyor. Alcalde diu que es comentarà amb l’arquitecte municipal per tal que
els pugui rebre.
Es posa a votació la Moció presentada:
Vots a favor 1 IIV
Vots en contra 6 CiU i IIU
Abstenció : zero (0)
La Moció es rebutjada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió,
essent les 22.00 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

La secretària
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