SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm.: 10/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 5 de novembre de 2015
Horari: de les 20.00 hores a les 20.30 hores
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 5 de novembre de 2015, a les 20 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de
l’alcaldessa, senyora Montserrat Coma Ribera, per dur a terme sessió
extraordinària, prèviament convocada.
Hi assisteixen els regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés (CiU)
Senyor Jacint Planell Pey (CiU)
Senyor Jordi Duran Vilalta (CiU)
Senyor Jordi Pifarré Saavedra (CiU)
Senyor Francesc Gassó Minguet (ENDAVANT-AM)
Senyor Ruben Serrano Castellà (ENDAVANT-AM)
Senyora Shauna Bawn (ENDAVANT-AM)
Senyor Bernat Ramon Pedrós (ENDAVANT-AM)
Secretària: Teresa Morera Llovera
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la
sessió, per ordre de la presidència s’inicia l’acte públic amb el següent ordre
del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 24 de setembre de 2015
A) PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació de la modificació provisional de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2016 i exercicis successius.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
3.- Informe d’avaluació de compliment d’objectius d’Estabilitat pressupostària
1r. i 2n. trimestre de 2015 (Llei 2/2012).
4.- Informe període mig de pagament.
5.- Informes alcaldia, si s’escau.
La senyora alcaldessa fa constar que la sessió anterior no es va gravar, no va
funcionar l’àudio.
De conformitat amb l’art 110.3 de 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,
s’ha procedit prèviament a la distribució a tots els membres de la Corporació
de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2015.
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE
2015
L’acta es dóna per llegida i la senyora alcaldessa posa a votació l’aprovació del
document, que ho serà si no es presenta cap esmena al seu contingut.
Sr. Francesc Gassó: Diu que hi haurà esmenes a l’acta.
Sra. Secretària: Respon que les esmenes s’han de fer constar en l’acta de la
sessió que es desenvolupa ara.
Sr. Francesc Gassó: Dóna lectura a les esmenes que es presenten per part del
grup Endavant-AM, les quals es refereixen a les intervencions efectuades per
alguns membres del ple, dins del punt de precs i preguntes.
Les esmenes presentades són quatre; el Sr. Gassó llegeix el text que consta a
l’acta a aprovar i l’esmena que ell proposa respecte de la intervenció a
esmenar.
Sr. Francesc Gassó: Diu que si no són acceptades les esmenes votaran en
contra de l’aprovació de l’acta.
Sra. Secretària: Dóna lectura a l’art 109.1 del Real decret 2568/1986, de 28
de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, el qual es transcriu:
“De cada sessió el secretari/a estendrà acta en la que haurà de constar:
a) Lloc de la reunió, amb expressió del municipi i local on se celebri.
b) Dia, mes i any.
c) Hora d’inici.
d) Nom i cognoms del President, dels membres de la Corporació presents,
dels absents que s’han excusat i d’aquells que faltin sense haver-se
excusat.
e) Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió i si se celebra en primera o
segona convocatòria.
f) Assistència del secretari/a, o de qui legalment el substitueixi i presència
del funcionari responsable de la intervenció, quant aquest hi assisteixi.
g) Assumptes a examinar, opinions sintetitzades dels grups o membres de
la Corporació que haguessin intervingut en les
deliberacions i
incidències d’aquestes.
h) Votacions que es verifiquin si són nominals.../...
i) Part dispositiva dels acords que s’adoptin.
j) Hora en que el president/a aixeca la sessió”.
Sra. Secretària: Diu que el procediment es votar les esmenes, als efectes de la
seva incorporació o no a l’acta.
Sr. Xavier Pedrós: Diu que la redacció de l’acta és competència de la secretària
i que mai s’ha tingut cap problema sobre el contingut de les actes.
Sra. Secretària: Diu que si l’acta conté intervencions contràries al que es va
dir, cal admetre l’esmena però, segons el seu parer, no hi ha intervencions o
altres aspectes contraris al sentit en que es va dir en la sessió del Ple.
Sr. Bernat Ramon: Diu que quan hi ha una discussió llarga, caldria reflectirho a l’acta de forma més extensa, sense sintetitzar-ho de forma breu.
Sr. Francesc Gassó: Diu que en tot cas la síntesi ha de respectar el sentit de
les intervencions i ell considera que no ha estat així. Diu que en el primer
esborrany de l’acta ni tants sols es feia referència als botadors.
Sra. Secretària: Respon que confiava en que la sessió s’estava gravant.
Sr. Francesc Gassó: Respon que es podia demanar ajuda als regidors per
redactar l’acta.
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Sra. Secretària: Diu que així ho va fer enviant un primer esborrany a tots els
regidors, per tal de que poguessin esmenar el contingut.
Sr. Francesc Gassó: Diu que li va enviar notes i li va demanar a la secretària
que transcrivís les intervencions.
La Sra. Secretària: Respon que no podia transcriure el que no es va gravar.
Sr. Francesc Gassó: Es refereix a l’escrit que li va enviar per correu electrònic
amb les intervencions.
Sra. Secretària: Diu que del contingut de l’escrit del Sr. Gassó, rebut al correu
de l’ajuntament, se’n va donar compte a l’alcaldia. Aquesta afirmació obre un
seguit d’intervencions: Sr. Gassó, Sra. Bawn, Sra. Alcaldessa, Sra. Secretària,
sobre la procedència o no d’informar a l’alcaldia sobre els correus que un
regidor de l’oposició envia a la secretària.
Sr. Jacint Planell: Proposa votar les esmenes de forma conjunta.
Finalitzades les intervencions sobre aquest assumpte es procedeix a votar de
forma conjunta les esmenes a l’acta, presentades pel Sr. Gassó en
representació del grup municipal ENDAVANT-AM.
Votació de les quatre esmenes a l’acta de la sessió de Ple del dia 24 de
setembre de 2015, presentades pel Sr. Francesc Gassó en representació del
grup ENDAVANT-AM.
Vots a favor de les esmenes: 4 (Endavant-AM)
Vots en contra de les esmenes: 5 (CiU)
Abstencions: 0
Vist el resultat de la votació, les esmenes a l’acta no són aprovades i per tant
no constaran en la mateixa.
Finalitzada la votació el Sr. Francesc Gassó diu:
“S’acaba d’aprovar una acta on no es reflecteix el que succeí en el darrer Ple.
Aquesta acta explica coses que no es van dir i omet coses que sí que es van
dir, faltant a la veritat i no explicant al poble el que succeí. Avui no volem
formar part d’aquest òrgan de govern perquè està faltant a la veritat, per això
abandonem el Ple. Només afegir que en el supòsit de que aquest Ple impliqui
remuneracions per assistència, les rebutgem. Demanem que consti en acta el
que acabem de dir”.
El Sr. Gassó entrega a la secretària còpia del que ha llegit, juntament amb el
document de les esmenes presentades.
Tot seguit els regidors del grup municipal ENDAVANT-AM abandonen la
sessió, essent les 20.15 hores.
Donat que existeix quòrum suficient la sessió de Ple continua amb els cinc
regidors del grup municipal CiU, els quals constitueixen majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
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2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2016 i EXERCICIS SUCCESSIUS
Per providència d’Alcaldia, de data 21 d’octubre de 2015, es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents per adequar-les a
l’exercici 2016.
La secretària-interventora d’aquest Ajuntament ha emès informe en data 26
d’octubre de 2015.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
En particular, l’article 16.1 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, estableix que les ordenances fiscals
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Es presenta al Ple la adopció dels ACORDS SEGÜENTS:
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
Redacció de l’art. 8:
Art. 8.1. S’estableixen els tipus impositius de l’impost, que són els següents:
 IBI URBANA: 0,807
 IBI RÚSTICA: 0,90 (No es modifica respecte l’exercici anterior).
 IBI Béns de característiques especials: 0,492 (No es modifica respecte a
l’exercici anterior).
El tipus aprovat serà d’aplicació des del dia 1 de gener de 2016 i fins a una
posterior modificació, si s’escau.
2.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS
MUSICALS A L’AULA MUNICIPAL DE MÚSICA PARE IRENEU SEGARRA.
A) Art. 7. S’incorpora l’apartat núm.7.4
Art 7. Avantatges econòmics
7.1.- Famílies nombroses i monoparentals: Bonificació del 20% sobre el
preu de la matrícula.
Per a l’aplicació de la bonificació caldrà la presentació del carnet de família
nombrosa i/o monoparental.
7.2.- Famílies amb dos alumnes menors d’edat matriculats: Bonificació
del 10% sobre el preu de la matrícula.
7.3.- Famílies amb un alumne menor d’edat i un alumne major d’edat
matriculats: Bonificació del 10% sobre el preu de la matrícula de l’alumne
menor d’edat.

4

7.4.- Alumnes que hagin obtingut Diploma, Accèssit, Menció d’Honor o
Premi d’Honor, o hagin obtingut qualificació excepcional atorgada pel Director
de l’Escola de Música: bonificació del 40% sobre el preu de la matrícula i sobre
les tarifes mensuals.
B) Art. 9. S’incorporen noves tarifes





Per música tradicional (alumnes que ja estan matriculats a l'Aula):
Quota mensual de 5€, fracció de 30' la classe i un mínim de 4 alumnes
per classe.
Per música tradicional (alumnes que només farien aquesta
assignatura):
Quota mensual de 12 €, fracció de 30' la classe, i un mínim de 4
alumnes per classe.
Preu de matrícula: La que els correspon segons l’edat.

3.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. TAXA PEL SERVEI DE LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL.
S’incorpora un apartat nou a l’Ordenança.
Art.10. Avantatges econòmics
10.1.- Famílies nombroses i monoparentals: Bonificació del 20% sobre
el preu de la matricula.
Per a l’aplicació de la bonificació caldrà la presentació del carnet de família
nombrosa i/o monoparental.
4.- ORDENANÇA FISCAL NÚM.33. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’URBANISME.
Art. 5. Quota tributària i tarifes
Redactat vigent: Apartat.5.7: Llicències de segregació i parcel·lació:
54,85 €.
Nou redactat: Apartat 5.7: Llicències de segregació, parcel·lació i
agrupació: 54,85 €.
SEGON: Excepte les modificacions anteriors, per a l’any 2016 i fins a la seva
modificació es mantenen les ordenances fiscals en la redacció aprovada amb
anterioritat, sense perjudici de les al·legacions que es puguin presentar.
TERCER: Exposar els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis (pàgina web) d’aquest Ajuntament durant trenta dies,
comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el
BOP.
Dins del citat termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar
les reclamacions i suggeriments que considerin convenients.
QUART: Disposar què, en el supòsit de que no es presenti cap reclamació i/o
al·legació en el referit període d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació
provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu, sense necessitat
d’ulterior acord.
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CINQUÈ: Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els
provisionals elevats automàticament a aquesta categoria, es publiquin al
Butlletí Oficial de la Província, i a la pàgina web de l’Ajuntament i que
entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016.
3.- INFORME D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT D’OBJECTIUS DE
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, TERCER TRIMESTRE DE 2015 (LLEI
2/2012)
Establert en l’article 15.2c) de l’Ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.
En compliment del que disposa l’esmentada llei orgànica s’informa el següent,
en compliment del principi d’estabilitat pressupostaria, compliment de la regla
de la despesa i límit del deute:
Entitat Ajuntament d’Ivars d’Urgell
3R. TRIMESTRE 2015.
1.- L’art.16.10 de l’Ordre HAP 2082/2014, exclou els municipis de menys de
5.000 habitants de l’obligació de subministrament d’informació trimestral,
excepte:
 Calendari i pressupost de tresoreria
 Deute viu i estimació a 10 anys
2.- De l’informe d’avaluació se’n desprenen les següents dades:
 Ingressos pressupostaris final del 3r. trimestre: 1.029.693,57 €
 Pagaments pressupostaris final del 1r. trimestre: 973.045,65 €
 Existències tresoreria a 31/09/2015: 377.280,22 €
 Nivell de deute viu: 200.000 €, a curt termini (no disposats)
 Nivell de deute viu: 474.742,07 €, a llarg termini
 Estimació a 10 anys: 32.000,00 € (2025)
D’aquest informe se’n dóna compte al Ple, d’acord amb que determina l’Ordre
HAP/2105/2012.
El pressupost de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell:
Compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, entès com la situació
d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat financera.
Compleix amb l’objectiu de deute públic.
4.-INFORME PERÍODE MIG DE PAGAMENT
Per tal de donar compliment a l’art. 6 del reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul de període mitjà de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, el període mitja de
pagament a proveïdors del 3er. trimestre de 2015, pel que respecta a
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, és el següent:
3R. TRIMESTRE 2015
Dades que es corresponen al deute comercial.
Període Legal 60 dies des de l’entrada a registre de la factura
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Període mig de pagament (PMP): Ref. 30 dies des de l’aprovació
 Ajuntament, PMP: -19,46 dies des de la data d’aprovació de la factura
(pagament de factures en 10,54 dies des de la seva aprovació)
 Import de les factures pagades: 149.333,03 €
 Import de les factures pendents de pagar: 87.815 € (no és morositat)
5.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
La Sra. Alcaldessa informa sobre els cost del serveis que es presten per part
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
Serveis socials:
Any 2015 cost per habitant: 4,00 €
Any 2016 cost per habitant: 4,89 €
Serveis tècnics d’activitats.
Any 2015 cost per habitant: 0,98 €
Any 2016 cost per habitant: 2,82 €
Servei recollida escombraries.
Balanç 2014: 87.061,25 €
Balanç 2015: 89.983,41 €
Previsió d’increment del cost del servei 3,4%
La Sra. Alcaldessa diu que s’ha incrementat la recollida d’impropis, i que des
del Consell Comarcal s’està realitzant una campanya per conscienciar la
població de reciclar de forma correcta.
Sense cap altre assumpte a tractar, essent les 20 hores i 30 minuts, per ordre
de la Sra. Alcaldessa, es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present
acta que serà signada pel la presidenta juntament amb mi, la secretaria, que
en dono fe.
L’alcaldessa

La secretària
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