ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2013
Identificació de la sessió:
Núm.: 7/2013
Caràcter: extraordinari
Data: 21 d’octubre de 2013
Horari: de les 20.00 hores a les 21.15 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 21 d’octubre de 2013, a les 20.00 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 dur a terme la sessió ordinària convocada
prèviament.
Hi assisteixen els regidors:
Senyora Montserrat Coma Ribera
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
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
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
i següents.
2.- Modificació núm. 5/2013 del pressupost de l’Ajuntament (majors ingressos per
subvenció).
3.- Informes de l’alcaldia, si s’escau.
1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2014 I SEGÜENTS
Per providència d’Alcaldia, amb data 15 d’octubre de 2013, es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents per adequar-les a l’exercici
2014.
La secretària - interventora d’aquest Ajuntament ha emès informe en data 16
d’octubre de 2014 i ha presentat un esborrany de projecte de modificació i aprovació
d’ordenances.
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.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals que tot seguit es
relacionen:
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La proposta que es presenta es basa en l’increment de l’IPC (0,50%) de Catalunya a
setembre de 2013, últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya a 30 de
setembre de 2013.
Un cop fet l’anàlisi de les diferents ordenances fiscals vigents i dels tipus impositius
aplicables, es proposa els següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de
les Ordenances Fiscals amb l’aplicació d’un increment general del 0,50% que es
correspon amb l’IPC de Catalunya a 30 de setembre de 2013.
1) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
1a) BÉNS DE NATURALESA URBANA:
Tipus inicial 0,73 (+) 0,50 IPC = 0,734
2014: TIPUS 0,734
sens perjudici de l’aplicació + 10% ( increment llei estatal) = 0,807
Tipus mínim: 0,4 %
Tipus màxim que es pot aplicar: 1,1
El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributaria i financera per a la correcció del dèficit publicava aprovar pels
períodes impositius 2012 i 2013 un increment dels tipus de gravamen per als béns
immobles urbans a aplicar sobre els tipus aprovats pels ajuntaments:
El tipus és del 10% per als municipis amb la ponència de valors aprovada abans de l’any
2002, com ara el municipi d’Ivars d’Urgell.
Està prevista la pròrroga d’aquest increment del 10 % per als anys 2014 i 2015.
Per a l’any 2012 el tipus que va aprovar l’ajuntament era el 0,73 %. A resultes de
l’aplicació del RDL 20/2011 es va incrementar en un 10 % passant el tipus a un 0,803 %
el qual s’ha aplicat durant l’any 2012.
Per a l’any 2014 partint de tipus inicial 0,73 % s’aplica l’increment de l’IPC de Catalunya
al mes de setembre de 2013 (0,5 %), resultant un tipus de 0,734 %, més l’increment del
10% fitxat per l’Estat significa un tipus de l’IBI URBANA per l’any 2014 de 0,807.
1b) BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA.
NO ES MODIFICA
Tipus mínim: 0,3
Tipus màxim que es pot aplicar: 0,9
Tipus vigent: 0,9
2014: tipus 0,9 %
1c)BÉNS IMMOBLES DE CARATERÍSTIQUES
fotovoltaiques.
Proposta 2014: 0,49 x 0,50 % = 0,492

ESPECIALS

(B.I.C.E.S.):

plaques

2) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 -IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Coeficient màxim a aplicar: 2
Proposta 2014.- Increment aplicat 0,50 % IPC Catalunya a setembre 2013
Coeficient que s’aprova: 1,678
En aplicació del coeficient del 1,678 sobre la tarifa base de l’art.95 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
Les tarifes a aplicar per a l’any 2014 seran les següents:
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POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa Tarifa
Base 2014

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega
útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals

Coeficient Coeficient
2014 2013
1,678

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,67

21,18
57,19
120,71
150,36
187,94

21,07
56,91
120,14
149,65
187,04
1,678

1,67

83,30 139,78
118,64 199,08
148,30 248,85

139,11
198,13
247,66
1,678

1,67

42,28 70,95

70,61

83,30 139,78

139,11

118,64 199,08

198,13

148,30 248,85

247,66
1,678

1,67

17,67 29,65
27,77 46,60
83,30 139,78

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS
ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de
càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

29,51
46,37
139,11
1,678

1,67

17,67 29,65

29,51

27,77 46,60

46,37

83,30 139,78

139,11
1,678

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,67

7,42
7,42
12,70
25,42
50,83
101,65

3) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3. CONTRIBUCIONS ESPECIALS: No es modifica
4) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES (llicències d’obres)
El límit màxim legal es troba en el 4 %.
Any 2014
Increment IPC (0,50 %) = 2,95 €
Quota mínima de l’impost: 21,51 €
5) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. TAXA PEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Art. 6. del text de l’ ordenança.
Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de l’ordenança amb
un increment del 0,50 %, IPC de Catalunya a setembre 2013.
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Tarifa
2013

7,38
7,38
12,64
25,30
50,58
101,17

Concepte

Any 2014

Nínxols vells
Nínxols nous Ivars
Nínxols nous Ivars (2005)
Nínxols nous Vallverd
Conservació

260,28
592,72
1.045,29
776,39
4,41

6) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. TAXA PER CLAVEGUERAM
Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de l’ordenança amb
un increment de 0,50 %, IPC de Catalunya a setembre 2013.
concepte
a) 1a. connexió zona urbana
b) connexió rústica
c) Fiança reposició
d) conservació/m. lineal façana
e) conservació/persona

tarifa 2014
71,31
357,23
192,30
1,18
1,83

7) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7. TAXA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
2014: Es proposa no modificar
SUBJECTE PASSIU.
Té la consideració de contribuent:
El propietari o usufructuari, en el seu cas, dels habitatges o locals ha de tenir la
consideració de subjecte passiu, substitut del contribuent, sempre que per la seva
naturalesa estigui subjecte al pagament del tribut. És per això que podrà fer
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges i locals,
beneficiaris del servei. (art 4..2 del OF reguladora del servei de recollida d’escombraries)
8) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOL,
SOBRE LA VIA PUBLICA
No es modifica
9)ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, VENDA
AMBULANT
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança, amb un increment del 0,50 %, IPC de Catalunya a setembre 2013.
Arrodonit a 0 o 5
concepte

Tarifa 2014

Parades mercaderies

5,95

Jocs, cavallets.../dia

5,95

Cotxes de xoc/dia

17,80
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10) ORDENANÇA FISCAL NUM.10. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
VEU PÚBLICA.
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança, amb un increment del 0,50 %, IPC de Catalunya a setembre 2013.
Tarifa 2014: 2,37 €
11) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11. CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES
SERVEIS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC de Catalunya a setembre 2013.
12) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Des del dia 6 de març de 2011, la Disposició final núm. 58 de la Llei 2/2011, de 4 de
març, d’Economia Sostenible ha suprimit el paràgraf 2n de l’art.2.2a) de la Llei
58/2013, de 17 de novembre, LGT, de forma que la naturalesa jurídica de la
contraprestació per la prestació dels serveis públics de subministrament d’aigua i
clavegueres prestat per una societat mercantil té la condició de preu privat, no de
taxa.
Aquest acord modifica l’adopta pel Ple en sessió de 21 de març de 2013, donat que
l’acord és previ a la Resolució de la Comissió de Preus de Catalunya de data 29 de
maig de 2013, que autoritza les següents tarifes, que seran aplicades a partir del 30
de maig 2014.
TARIFES:
Quota fixa de servei: 8,97 €/uc/trim
Tarifes subministrament aigua
Ús domèstic
Fins a 18 m3/uc/trim:
0,4983 €/m3
3
De 18 a 30 m /uc/trim: 0,7474 €/m3
De 30 a 40 m3/uc/trim: 0,9425 €/m3
Excés de 40 m3/uc/trim: 1,1877 €/m3
Tarifa industrial i ramadera
Per cada m3/uc/trim:
0,6976 €/m 3
Conservació d’escomeses i comptadors:
Diàmetre comptador:
Fins a 15 mm
4,50 €/a/trimestre
De 20 mm
5,13 €/a/trimestre
De 30 mm
7,65 €/a/trimestre
De 40 mm
10,26 €/a/trimestre
Mes de 40 mm
12,78 €/a/trimestre
13) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. TAXA SERVEI ESCORXADOR
No es modifica.
14) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL
MENA
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre de 2013.
Proposta 2014
Reserva via pública: 50,25 €
Botigues i restaurants: 74,25 €

5

15) ORDENANÇA FISCAL NÚM.15. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
No es modifica.
16) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. TAXA PRESTACIÓ SERVEI PISCINES
MUNICIPALS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
a) Entrades a partir de 4 anys: 2,95 €
b) Abonaments individuals: 29,74 €
c) Abonaments familiars a partir de 4 persones: 23,77 €/persona
Bonificacions:
S’estableix una bonificació del 50 % en les tarifes a i b, per a persones jubilades.

17)

ORDENANÇA
NÚM.
17.
LLICENCIA
OBERTURA
I/O
CONTROL
ESTABLIMENTS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre de 2013.
Article 5è.
Despatxos i oficines
Fins a 20 m2: 72,47 €
Més de 20 m2: 3,55 €/m2 de més
Perruqueries, sastreries, modistes:
Fins a 50 m2: 72,47 €
Més de 50 m2: 3,55 €/m2 de més
Pensions o cases de pagès
Fins a 6 places: 72,47 €
A partir de 7 places: 100,04 €
Comerç:
Fins a 50 m2: 72,47 €
Més de 50 m2: 3,55 €/m2 de més
Restaurants:
Fins a 40 places: 72,47 €
Per cada 10 places més: 0,67 €/plaça
Cafeteries i altres locals
Bars,cerveseria, salsitxaires, etc: 72,47 €
Sales de ball i discoteques: 357,22 €
Sales de bingo i cases de joc: 714,49 €
Acadèmies docents: 72,47 €
Oficines bancàries i caixes d’estalvis: 1.071,76 €
Companyies de distribució energia elèctrica: 714,49
Tallers de fusteria i establiments anàlegs:
Fins a 100 m2: 72,47 €
Més de 100 m2: 1,41 €/m2 de més
Magatzems
Fins a100 m2: 72,47 €
Més de 100 m2: 1,41 €/m2 de més
Majoristes
Fins a 100 m2: 72,47 €
Més de 100 m2: 1,41 €/m2 de més
Tallers mecànics i garatges:
Fins a 250 m2: 72,47 €
Més de 250 m2: 1,41 €/m2 de més
Obertura de tot tipus d’ activitats ramaderes i les seves ampliacions: 72,47 €
Actes de comprovació a les activitats comercials, industrials i ramaderes:72,47 €
Indústries:
Relacionades amb la indústria i comerç: 714,49 €
Indústries perilloses: 1.786,20 €
Naus industrials fins a 1.000 m2: 714,49 €
A partir de 1.000 m2: 0,36 €/m2 de més
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18) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre de 2013.
Preu de les fotocòpies: 0,15 €
Epígraf primer
1) Baixes i altes padró habitants: 2,26 €
2) Certificats empadronament: 1,56 €
3) Certificats convivència :1,56 €
4) Certificats pensions: 1,56 €
Epígraf segon
1) Certificats de documents municipals o d’acords del Plens i de les Juntes de
Govern Local: 4,77 €
2) Certificats nomenclatures i numeració vies urbanes: 2,41 €
Epígraf tercer
1) Certificats i informes en expedients d’obertura i de traspassos de locals o similars:
2,41 €
2) Compareixences davant alcaldia 3,57 €
3) Expedició de certificats no tarifats: 2,41 €
4) Per cada document expedit en fotocòpia per cada foli: 0.20 €
Epígraf quart
1) Concessions instal·lacions rètols: 7,18 €
2) Per cada còpia plànol carrers: 2,31 €
3) Per cada còpia de plànol que hi ha en l’expedient: 2,31 €
4) Per cada m2 o fracció del plànol: 2,31 €
Epígraf cinquè
1) Per qualsevol altre expedient o document no tarifat: 7,18 €
Epígraf sisè
1) Per cada compareixença davant l’Alcaldia o Secretaria o a les oficines municipals
per a qualsevol finalitat amb constància per escrit sol·licitada per l’interessat:
3,67 €
2) Per cada document que s’expedeixi amb duplicadora 0,35, partir de 25 còpies del
mateix document a 0,10 €
3) Per cada document que s’expedeixi amb compulsa: 0,35 €
4) Per utilització segell municipal: 0,15 € per cada pàgina
Epígraf setè
- Expedients adaptats a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats:
a) Certificat de compatibilitat urbanística: 71,30 €
b) Tramitació expedients activitats annex I (règim d’autorització):344,16 €
c) Tramitació expedients activitats annex II (règim de llicència ambiental): 344,16 €
d) Tramitació expedients activitats annex III (règim de comunicació) i activitats
innòcues: 221,03 €
e) Tramitació expedient control periòdic: 107,55 €
- Tramitació expedients inscripció Registre Municipal d’unions civils: 47,60 €
Epígraf vuitè
Biblioteca
Impressió documents blanc i negre: 0,15 €
Impressió en color: 0,20 €
Disquets: 0,45 €
Epígraf novè
Venda de plaques:
Gual permanent: 35,61 €
Obres majors: 23,76 €
Numeració edificis: 11,64 €
Epígraf desè
Taxa per inici d’expedient a instància de part: 20,88 € + cost informes externs
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19) ORDENANÇA FISCAL NÚM.19. CONCESSIÓ D’AJORNAMENTS I
FRACCIONAMENT DE DRETS RECONEGUTS
No es modifica.
20) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20. TAXA LLOTGES SALA
No es modifica
21) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA OCUPACIÓ TERRENYS AMB TAULES I
CADIRES
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
Any 2014: 3,60 €/m2.
22) ORDENANÇA FISCAL AULA MUNICIPAL DE MÙSICA
No es modifica.
23) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23. DESGUÀS DE CANALERES
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
2014: 7,20 €
24) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. UTILITZACIÓ DE PALA MECÀNICA I PALA
CAMINS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un increment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
Per 1 dia: 4,78 €
26) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. TAXA PER L’ÚS DE BÀSCULA MUNICIPAL
No es modifica.

27) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. TAXA PER SERVEI LLAR D’INFANTS
No es modifica.
28) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Proposta 2014: Increment del 0,50 % IPC Catalunya a setembre 2013.

2014

1 a 5 anys
Màxim: 3,7

6 a 10 anys
Màxim: 3,5

11 a 15 anys
Màxim: 3,2

16 a 20 anys
Màxim: 3

Tipus
Màxim: 30

3,54

3,09

2,86

2,63

28,52 %

29) ORDENANÇA FISCAL NUM. 29. TAXA SERVEI APARCAMENT DE CAMIONS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un augment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
Proposta 2014:
- Usuaris permanents: 26,88 € mensuals
- Usuaris transeünts: 2,15 € diaris
30) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, DEIXALLES, TANQUES I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un augment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
Tarifa 2014: 1,045 €
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31) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31. TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA
XARXA INALÀMBRICA
No es modifica.
32) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32. TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE
PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança, amb un augment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
Quota tributaria 2014
a) 54,85 € per habitatge
b) 54,85 € per edificis no destinats a habitatge
33) ORDENANÇA FISCAL NÚM 33. TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS
MUNICIPALS D’URBANISME
Proposta 2014: Es proposa un increment de totes les tarifes previstes en el text de
l’ordenança amb un augment del 0,50 %, IPC Catalunya a setembre 2013.
Article.5.- Quota tributària i tarifes.
Concepte:
1.- Llicències de Primera ocupació (per habitatge, per edifici amb ús diferent
de l’habitatge): 54,85 €
2.- Senyalització d’alineacions i rasants: 54,85 €
3.- Tramitació d’expedient contradictori de ruïna, per expedient: 329,11 €
4.- Tramitació de pròrrogues de llicències de construcció: 22,03 €
5.- Canvi de nom d’ una llicència d’obres i/o activitat; 22,03 €
6.- Elaboració d’ informe i certificats urbanístics: 32,78 €
7.- Llicències de segregació i parcel·lació: 54,85 € per parcel·la
8.- Tramitació de planejament:
- Tramitació Pla Parcial: 219,38 €
- Tramitació Projecte de reparcel·lació: 219,38 €
- Tramitació Projecte d’ Urbanització: 219,38 €
- Tramitació Plans Especials: 658,21 €
- Tramitació de Programes d’Actuació Urbanística ( PAU): 658,21 €
- Tramitació de modificació del POUM: 658,21 €
-Tramitació i constitució Juntes de compensació: 219,38 €
9.- Visites/inspecció tècnica a sol·licitud de part: 109,70 €
L’import de la taxa s’abonarà a l’efectuar la sol·licitud de tramitació de qualsevol dels
expedient que figuren en aquest article.

SEGON. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici 2014 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris
per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de les ordenances a la nova normativa reguladora de les
hisendes locals i general tributaria es farà remissió expressa al text/model aprovat per
la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 14 de data 25
d’octubre de 2012.
3) Mantenir les exempcions i bonificacions potestatives vigents.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MACANICA (Vehicles històrics)
1.-Bonificació per vehicles històrics
“2. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels
vehicles següents:
Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la
data de fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva
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primera matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va
deixar de fabricar.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.”
2.-Aprovar l’aplicació de les següents bonificació
IMPOST INCREMET DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
3. Es concedirà una bonificació del màxim del 95 % de la quota de l’Impost en les
transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini dels immobles domicili habitual de l’adquirent
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants.
Els adquirents han d’acreditar per mitjà de l’empadronament que l’immoble és el seu
domicili habitual.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta
Ordenança i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació d’herència i
documentació que ho justifiqui.

TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el
text íntegre de les modificacions efectuades.
Intervencions:
El senyor Ruben Serrano diu que l’increment és molt reduït, potser caldria considerar
l’opció de congelar les ordenances fiscals pel que respecta a l’any 2014.
El senyor Josep Armengol diu que l’increment del 0,50% té condició de simbòlic.
L’increment global dels ingressos és poc significatiu, per tant l’opció més adient,
donades les actuals circumstàncies, és la congelació de les ordenances fiscals.
El senyor Armengol també fa referència a la moció que el grup municipal IIU-PM va
presentar en relació amb l’increment de l’IBI de rústica alhora que sol·licita de nou la
revisió dels valors dels béns rústics, a fi d’evitar el desequilibri que es produeix entre
els valors cadastrals d’urbana i els de rústica.
Votació:
Vots a favor: 6 CIU
Vots en contra: 3 IIV-AM i IIU-PM
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
2.- MODIFICACIÓ NÚM.5 DEL PRESSUPSSOT DE L’EXERCICI 2013
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2013 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. La secretària - interventora ha emès informes favorables.
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FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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 i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats
de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques
per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus
objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa
a la reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades
a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del
pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà
termini.
Per tot això, S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/2013 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb:
a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació. Subvenció de la Diputació de
Lleida per import de 5.998,09 € destinada a l’equipament i mobiliari de la Sala
de Vetlles de Vallverd.
b) Transferència entre partides.
PARTIDES A MINORAR
CAPÍTOL II
929-27 Despeses imprevistes i funcionals no classificades
Previsió inicial: 23.806,60 €
Previsió actual desprès de altres modificacions: 18.115,00 €
Transferència que es proposa: 424,41 €
315,69 € Sala de Vetlles
108,72 € llibres biblioteca
La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament:
a) Per aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no tributaris
afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.
SUBVENCIÓ de la Diputació de Lleida destinada a l’adquisició de mobiliari per la
Sala de Vetlles de Vallverd (5.998,09 €).
SUBVENCIO DE L’IEI, destinada a l’adquisició de llibres per a la biblioteca
(835,46 €).

b) Transferència entre partides.
CAPÍTOL II - A MINORAR
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929-27 Despeses imprevistes i funcionals no classificades
Previsió inicial: 23.806,60 €
Previsió actual desprès de altres modificacions: 18.115,00 €
Transferència que es proposa: 424,41 €
315,69 € Sala de Vetlles
108,72 € llibres biblioteca
DESTINAT A FINANÇAR
64.622: Sala de Vetlles de Vallverd: 315,69 €
920.200.01. Adquisició de llibres: 108,72 €

INGRESSOS
INGRESSOS

Partida

Nom

Previsió

CAP . VII

761

Subvenció Diputació
Sala de vetlles de Vallverd

5.998,09 €

CAP IV

461

IEI oferta cultural

835,46 €

CAP.II

929-27

Transferència

424,41 €

TOTAL

7.257,96

Totals majors i/o nous ingressos: 5.998,09 € + 835,46 € = 6.833,55 €
Total transferència: 315,69 € + 108,72 € = 424,41 €

c) DESPESES a finançar amb majors i/o nous ingressos i transferència
DESPESA

Partida

Nom

Consigna
ció inicial

CAP.VI

164.622

Sala
de 0
vetlles
Vallverd

CAP.II

920.220.01

Adquisició
llibres

1.300 €

TOTAL

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

6.313,78 €

6.313,78 €

944,18 €

2.244,18 €

7.257,96 €

Total despeses a finançar: 7.257,96 €

2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas de que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
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Intervencions:
El senyor Josep Armengol diu que l’ajuntament hauria de fer l’esforç de canalitzar
totes les subvencions que li són atorgades cap a la finalització del pavelló esportiu
municipal.
El senyor alcalde diu que segurament entre finals d’aquest any i principis del 2014 es
podran començar les obres dels vestidors del pavelló i finalitzar les obres d’aquest
equipament esportiu.
Votació:
La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels nou regidors
assistents a la sessió.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió, essent
les 21.15 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

La secretària
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