ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE
DESEMBRE DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm.: 13/2015
Caràcter: ordinari
Data: 23 de desembre de 2015
Horari: de les 20.00 hores a les 21.07 hores
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 23 de desembre de 2015, 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
de l’alcaldessa, senyora Montserrat Coma Ribera, per dur a terme sessió
ordinària de ple, convocada prèviament.
Hi assisteixen els regidors:
Senyor
Senyor
Senyor
Senyor
Senyor
Senyor
Senyor

Francesc Xavier Pedrós Rodés
Jacint Planell Pey
Jordi Duran Vilalta
Jordi Pifarré Saavedra
Francesc Gassó Minguet
Ruben Serrano Castellà
Bernat Ramon Pedrós

Secretària: Teresa Morera Llovera
Assisteix a la sessió la senyora Maria Teresa Segura Solé, administrativa
adscrita al servei de comptabilitat de l’ajuntament.
El senyor Francesc Gassó excusa l’assistència de la senyora Shauna Bawn,
regidora del grup Endavant-AM.
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 23 de desembre de 2015
A) PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació sostre de la despesa exercici 2016 i aprovació inicial del
pressupost 2016 de l’Ajuntament, bases d’execució, plantilla de personal i
retribucions capítol I
3.- Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2016 i següents, si s’escau
4.- Modificacions núm. 4 i 5 del pressupost de 2015
5.- Aprovació dades padró d’habitants a 1 de gener de 2015
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
6.- Mocions, si s’escau
7.- Informes de l’alcaldia, si s’escau
8.- Decrets de l’alcaldia
9.- Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE
2015
El senyor Francesc Gassó diu: A nivell de comentari, i a l’efecte de comprendre
millor el funcionament del servei, pregunta si el canvi de trams de consum de
l’aigua, en allò que afecta el cànon a pagar i vinculat a l’augment de membres
que resideixen en l’habitatge, es produeix de forma automàtica o cal sol·licitarho per l’interessat.
El senyor Jacint Planell respon que cal sol·licitar-ho.
Sense cap altra intervenció, l’acta de la sessió del dia 3 de desembre de 2015
queda aprovada per unanimitat dels vuit regidors assistents a la sessió.
A) PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ DEL SOSTRE DE LA DESPESA NO FINANCERA, EXERCICI
2016. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2016, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA I RETRIBUCIONS
Es presenta la següent proposota d’acord, per a la seva aprovació, si s’escau.
ANTECEDENTS
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
La secretària–interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 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 2
a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’aprovació del pressupost no precisa de cap majoria qualificada, és suficient
el vot favorable de la majoria simple.
Per tant, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar el sostre de despesa no financera corresponent al
pressupost de l’any 2016 de l’ajuntament.
La Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera preveu
per a totes les Administracions públiques un sostre de despesa com a pas
previ a l’aprovació del pressupost.
Calculat el sostre de la depesa no financera per a l’any 2016, aquesta serà la
quantitat màxima a la que pot ascendir el pressupost de despeses de l’exercici

2016; aquest sostre està constituït per la despesa dels capítols de l’1 al 7,
descomptant el capítol 3, interessos de préstecs, i la despesa del pressupost de
2016 que es trobi finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres
Administracions (subvencions finalistes capítol 4 i 7 d’ingressos).
És la UE, per mitjà de l’Estat espanyol, qui fixa els criteris per determinar
l’import que com a màxim pot l’Ajuntament incrementar la seva despesa
respecte de l’exercici anterior.
Aquest sostre de despesa no financera (exclòs capítol 9 de despeses,
amortització de préstecs) cal que sigui aprovat pel Ple de la Corporació, d’acord
amb l’art 30.1 de la Llei 2/2012; amb el colpiment d’aquest límit es garanteix
que l’ajuntament es capaç de finançar tota la seva despesa no financera,
incloses les inversions, sense necessitat de acollir-se a l’endeutament.
Efectuats els càlculs per determinar els sostre de la despesa no financera de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a l’exercici 2016, els quals consten a
l’informe d’intervenció, es presenta al Ple de la Corporació la següent proposta
d’ACORD:
APROVAR, d’acord amb l’art.31 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el sostre de la despesa no
financera de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a l’exercici 2015, en la quantitat
de 1.330.015 €.
SEGON: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016,
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i
l’objectiu del deute públic, el qual, resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
589.997,69
12.831,92
216.141,92
471.765,87
11.164,30
73.998,30

1.375.900,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
494.191,30
595.581,97
10.408,29
21.147,00
13.069,87
179.613,54
7.400,00
54.488,03
1.375.900,00

Detall sostre de la despesa no financera pressupost 2016:

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7

Despesa no financera
494.191,30
595.581,97
10.408,29
21.147,00
13.069,87
179.613,54
7.400,00
Despesa no financera
1.321.411,97

Regla despesa liquidació 2015
Regla despesa pressupost 2016
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa,
sempre que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

1.101.564,91
1.092.961,17
8.603,74
60.958,66

8.603,74
1.330.015,71

TERCER: Aprovar la plantilla de personal i les retribucions que consten en
l’expedient del pressupost.
QUART: Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
CINQUÈ: Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentarhi reclamacions.
SISÈ: L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 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.

Intervencions:
Sr. Jacint Planell: Diu que vol fer un aclariment en relació al que es va dir en
la sessió anterior sobre l’existència o no de comissió per amortització
anticipada d’un crèdit, si que hi ha una comissió per import de 1.000 €, però
tot hi això l’amortització anticipada significa un estalvi per a l’ajuntament.
Sr. Francesc Gassó: Diu que si surt a compte l’amortització anticipada hi està
d’acord. No obstant cal vigilar per tal que sigui així.
Sra. alcaldessa: Pregunta si hi ha alguna intervenció sobre l’aprovació del
pressupost.
Sr. Francesc Gassó: Diu que valoren positivament la reducció del deute, però
lamenten que no se’ls hagi consultat per a la redacció del pressupost, per tal
de poder fer propostes vinculades principalment a inversions. Per aquest
motiu el seu vot serà en contra de l’aprovació.
Troben a faltar en el pressupost inversió per millorar el servei de l’aigua. Ja
saben que possiblement tindrem una subvenció de la Diputació, però des de
l’ajuntament ara es podria planificar la inversió, i si més endavant ens
atorguen la subvenció, millor.
També hi hauria d’haver una partida per millorar la senyalització viària i
instal·lar bandes reductores.
Sra. alcaldessa: Diu que el pressupost té una partida d’imprevistos que pot
assumir aquesta inversió.
Sr. Francesc Gassó: Considera que es podria parlar conjuntament d’aquest
tema, donat que no es tracta d’una sola senyal, sinó de vàries.
Sr. Jacint Planell: Diu si que es pot fer.

Sr. Francesc Gassó: No veuen que hi hagi partida per a l’aïllament tèrmic de
les escoles. Tampoc veuen que hi hagi inversió per a Vallverd. També els
sorprèn l’increment de 10.000 € respecte de l’exercici 2015, en les retribucions
del personal de l’Aula de Música, i un increment de 6.500 € en reparació
d’edificis culturals.
Sra. M. Teresa Segura (servei de comptabilitat): Explica que l’increment en
reparacions d’edificis culturals és degut a la previsió de pintar el Fòrum Maria
Mercè Marsal, una vegada els jubilats puguin utilitzar de nou el seu centre.
Sra. secretària i Sra. M. Teresa Segura: Aclareixen que l’increment en les
retribucions dels professors de l’Aula de Música es deu a que s’ha incrementat
l’horari d’alguns d’ells.
Sra. alcaldessa: Diu que també cal tenir en consideració que els professors,
des de l’inici del curs actual, imparteixen classes de música a la llar d’infants,
fet que significa ampliació d’horari. També s’han recuperat les classes d’una
hora, en lloc de les de ¾ d’hora.
Sr. Francesc Gassó: Es refereix a les previsions en despesa social, i diu que
tindran cura de la seva aplicació. També fa referència al cost dels serveis de
recaptació de la Diputació de Lleida, diu que hi ha un increment de 1.500,00
euros respecte de l’exercici 2015.
Sra. M. Teresa Segura: Explica que la previsió de l’exercici 2015 va resultar
insuficient i que en aquesta mateixa partida es preveu els cost de emissió de
rebuts per les entitats bancaries i que cal tenir en compte que la Diputació de
Lleida també realitza la recaptació en via de constrenyiment/executiva i el cost
d’aquest servei és elevat.
Sr. Francesc Gassó: Diu que li agradaria que les partides i conceptes
estiguessin més desglossats a l’efecte de poder analitzar-ho millor. El Sr.
Gassó també pregunta pel concepte “interessos operació de tresoreria”.
Sra. M. Teresa Segura: Explica que es tracta dels interessos que pugui generar
una operació de tresoreria concertada per import de 200.000,00 € a l’objecte
de fer front als pagaments de les certificacions d’obra de l’obra Pavelló
Poliesportiu.
Sr. Jacint Planell: Diu que l’operació és una pòlissa, donat que cal tenir
tresoreria suficient per fer front als pagaments de l’obra, donat que aquests no
es poden ajornar, com es feia anys enrere, fins al moment de rebre la
subvenció.
Sr. Francesc Gassó: Diu que els ingressos de l’Aula de Música en redueixen en
10.000,00 €, caldria millorar-ho. El Sr. Gassó, també pregunta si es coneix la
previsió de l’IBI de Rústica (a resultes de la regularització).
Sr. Jacint Planell: Diu que no es disposa, encarà, de la valoració de l’IBI.
Sra. M. Teresa Segura: La previsió existent en el Pressupost es refereix a la
recaptació en IBI de Rústica que correspon al padró de l’exercici 2015.
Sr. Xavier Pedrós: També diu que es desconeixen els nous valors.
Sr. Jacint Planell: Diu que les noves valoracions afecten tant els immobles de
Rústica com d’Urbana, encara que en els valors de Rústica s’hi inclouran les
edificacions.
Sr. Francesc Gasso: Pregunta si la recaptació amb els nous valors pot superar
els 83.000,00 euros previstos en el pressupost.
Sr. Jacint Planell: diu que sí que pot passar.
Sr. Bernat Ramon: Pregunta que si és així, que es farà?
Sr. Xavier Pedrós: Respon que hi haurà majors ingressos.
Sra. alcaldessa: Es refereix a la intervenció del Sr. Gassó relativa a preveure
en el pressupost de 2016 la inversió destinada a millorar el servei de
subministrament de l’aigua, diu que els majors ingressos poden servir per
finançar aquesta inversió.

Sr. Jacint Planell: Diu que està previst que aquesta inversió es realitzi en els
dos propers anys, amb la subvenció que es preveu, o amb finançament propi.
Sra. M. Teresa Segura: Comenta que cal tenir en compte que no es pot
preveure una inversió en el pressupost sinó es disposa en ferm de
l’atorgament dels ajuts que la financen.
Sr. Francesc Gassó: Diu que es tracta d’una inversió valorada, segons
informació que es va facilitar en una reunió, en 130.000,00 €. L’Ajuntament
d’Ivars pot demanar un préstec i ser capaç de fer l’obra en 4 ó 5 anys.
Sra. secretària: Llegeix la plantilla.
Sr. Francesc Gassó: Pegunta quin és el nombre de personal laboral fixe de
l’Aula de Música.
Sra. alcaldessa i Sr. Planell: contesten que 5 persones a jornada parcial.
Votació:
La proposta presentada és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, amb el següent resultat:
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 3 (ENDAVANT-AM)
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2016 I SEGÜENTS
Es presenta la següent proposta d’acord per a la seva aprovació, si s’escau.
ANTECEDENTS

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’acord provisional de
modificació de les ordenances fiscals següents:





Ordenança fiscal núm. 1: Impost de Béns Immobles.
Ordenança fiscal núm. 22: Reguladora de la taxa per ensenyaments
musicals a l’Aula Municipal de Música, Pare Ireneu Segarra.
Ordenança fiscal núm. 27: Taxa pel servei de la Llar d’infants
municipal.
Ordenança fiscal núm.33: Taxa per prestació de serveis d’urbanisme.

Anunci publicat en el BOP de Lleida núm. 191, de data 5 d’octubre de 2015 i
pag. web de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.
Dins del termini d’exposició publica no s’ha presentat cap al·legació a l’acord
d’aprovació provisional.
No obstant, donat que en el transcurs d’aquest període i a resultes de la
finalització dels treballs de regularització cadastral que modificaran, a partir
de l’any 2016, els valors cadastral dels béns immobles gravats per l’impost de
béns immobles, i en conseqüència afectaran la base liquidable del mateix,
amb especial incidència sobre les construccions ramaderes i altres vinculades
amb l’IBI de naturalesa rústica, s’ha considerat procedent modificar l’acord
provisional en relació amb el tipus impositiu de l’Impost de Bens immobles de
naturalesa rústica i és per això que es presenta al ple la següent:
PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER: APROVAR amb caràcter definitiu la modificació de l’Ordenança
Fiscal reguladora dels impostos següents:

Modificació art. 8 de l’Ordenança Fiscal núm.1: Reguladora de l’Impost sobre
Béns Immobles.
Art.8.1. S’estableixen els tipus impositius de l’impost, que són els següents:
 IBI URBANA: 0,807 (es modifica per l’any 2016 i següents)
 IBI RÚSTICA: 0,72
 IBI Béns de característiques especials: 0,492
 El tipus aprovat serà d’aplicació des del dia 1 de gener de 2016 i fins a
una posterior modificació, si s’escau.
SEGON: APROVAR amb caràcter definitiu la modificació de les ordenances
fiscals reguladores de les taxes següents, d’acord amb la redacció de l’acord
provisional aprovat en la sessió de ple de data 5 de novembre de 2015:
Ordenança Fiscal reguladora del preu públic 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 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 matrícula.
7.3.- Famílies amb un alumne menor d’edat matriculat i un alumne major
d’edat matriculat: Bonificació del 10% sobre el preu de matrícula de
l’alumne menor edat.
7.4.- Alumnes que hagin obtingut Diploma, Accèssit, Menció d’Honor
o Premi d’Honor, o que 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) S’incorporen dues noves tarifes a l’art.9
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.
Ordenança Fiscal núm. 27: Taxa pel servei de la llar d’infants municipal.
S’incorpora un apartat nou a l’art. 10 de l’ordenança.
Art.10.- Avantatges econòmics.
10.1.- Famílies nombroses i monoparentals: Bonificació del 20% sobre el
preu de matrícula.
Per l’aplicació de la bonificació caldrà la presentació del carnet de família
nombrosa i/o monoparental.
Ordenança Fiscal núm. 33: Taxa per prestació de serveis d’urbanisme.
Art. 5. Quota tributària i tarifes.
Apartat 5.7.- Redactat vigent: Llicències de segregació i parcel·lació: 54,85
€.

Nou redactat apartat 5.7.-: Llicències de segregació, parcel·lació i
agrupació: 54,85 €.
TERCER: Publicar aquest acord definitiu i el text íntegre de la modificació de
les Ordenances fiscals aprovades, en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler/pàg. web de l’Ajuntament, que s’aplicaran a partir del dia 1 de gener de
2016 i fins a posterior modificació o derogació.
QUART: Notificar, si s’escau, aquest acord a totes aquelles persones que hagin
presentat al·legacions durant el període d’informació pública.
CINQUÈ: Facultar l’Alcalde-President per a la signatura de tot allò relacionat
amb aquest assumpte.
Intervencions:
Sr. Francesc Gassó: Diu que donat que no es disposa d’informació de l’Estat
respecte de les valoracions, confien que s’hagi fet una previsió que no
perjudiqui ni els contribuents, ni l’ajuntament (El Sr. Gassó es refereix als
valors de la regularització cadastral).
Sra. alcaldessa i Sr. Jacint Planell: Diuen que això és el que s’ha intentat.
Sr. Francesc Gassó: Pregunta si hi ha algun perill de que algú presenti una
al·legació sobre aquest punt concret (El Sr. Gassó es refereix a la modificació a
la baixa del tipus IBI Rústica).
Sra. secretària: Diu que no es poden presentar al·legacions, donat que es
tracta de l’aprovació definitiva, si que hi cap recurs de reposició.
Sr. Xavier Pedrós: Fa una explicació en relació a la deducció del tipus d’IBI de
Rústica en aproximadament un 20% respecte del vigent, i també resumeix el
contingut de la visita que es va fer a la Gerència Territorial del Cadastre a fi de
determinar l’oportunitat de la baixa del tipus.
El Sr. Pedrós explica que el motiu de la reducció del tipus de rústica en un
20% respecte l’anterior és degut a que, a resultes de la regularització
cadastral, les edificacions i construccions en rústica, com ara granges, basses
de purins passaran a tributar per aquest impost. Des de la Gerència
Territorial del Cadastre se’ns va facilitar informació sobre les futures
valoracions dels béns rústics. Com a exemple, en un municipi veí, La Fuliola,
una granja nova de 3.000 € té una valor cadastral de 164.000,00 €, sobre
aquest valor cal aplicar-hi el tipus impositiu aprovat (0,72%). Això significa
que aquesta granja haurà de pagar 1.180 €.
Cal tenir en compte que cada edificació té la seva valoració en funció de les
seves característiques, any de construcció, superfície, estat de conservació.
Des del Cadastre també ens van dir que poden donar-se errors. En aquest cas
cal adreçar-ce al mateix Cadastre i presentar al·legació. La baixa del tipus
beneficia als propietaris que únicament tenen finca rústica. Es va comentar
també que està previst una regularització dels valors del terreny rústic.
Sr. Jacint Planell: El valor és molt baix, aquest era el motiu pel qual el tipus
d’IBI de Rústica era més elevat.
Sra. alcaldessa: Els valor del terreny rústic està en un 31% del valor real.
Votació:
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
vuit regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.

4.- MODIFICACIÓ NÚM. 4 I 5 DEL PRESSUPOST DE 2015
Es presenta la següent proposta d’acord, per a la seva aprovació, si s’escau.
4.1 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.4 DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015
PER TRANSFERÈNCIA INTERNA ENTRE PARTIDES
ANTECEDENTS
D’acord amb la providència de l’alcaldia s’ha tramitat expedient de modificació
del pressupost 2015, per mitja de transferències internes entre partides.
Atesa la necessitat d’atendre despeses derivades d’obligacions no previstes o
insuficients en el pressupost aprovat.
Es proposa una modificació de crèdits per transferència d’aplicacions de l’estat
de despeses del pressupost municipal per import de 9.000,00 euros segons
quadres adjunts, per requerir-ho l’evolució de les despeses i les necessitats del
moment d’aquest Ajuntament.
Proposta de modificació
Increment en comptes de Despeses
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
Descripció
programes
Capítol Concepte
326
13100
Personal laboral escola música
326
16000
s. social del personal es.m.
454
21000
Rep.manteni.conserv.camins
165
22100
Subm.energia elèctrica l.p. i pista
231
22704
Serveis socials
011
9130
Amortització (cp 2013 i Caixa
2008)
Total

Euros

800,00
1.000,00
1.173,33
3.000,00
1.320,00
1.706,67
9.000,00

Disminució en comptes de Despeses
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
Programes
Capítol Concepte
011
31000
920
63200

Descripció

Euros

Interessos préstecs
Inversions en rep.serveis edificis

1.706,67
7.293,33

Total

9.000,00

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment:
Els articles 169, 170 i 172 a 182 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 als articles 34 a 38 , 40 i 50 del Reial Decret 500/1990.

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides (transferències internes) no compromeses del pressupost vigent,
les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu
servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, també
mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte
de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i
11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
Vista la proposta de modificació es proposa al ple la adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 al
Pressupost de l’exercici 2015, 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:
Sr. Francesc Gassó: Pregunta si la modificació que afecta a interessos de
préstec inclou la penalització per amortització anticipada.
Sra. M. Teresa Segura: Diu que aquesta previsió està en el pressupost 2016.
Votació
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
vuit regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
5.- APROVACIÓ DADES PADRÓ HABITANTS A 1 DE GENER DE 2015
Es presenta la següent proposta d’acord, per a la seva aprovació, si s’escau.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2015, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional

d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents
fitxers mensuals fins al mes de març de 2015.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, es presenta al ple la següent proposta d’ACORD:
APROVAR el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de
2015, i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2014 El resum que s’aprova és el
següent:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL: 1.591 habitants

Intervencions: no hi ha intervencions
Votació:
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
vuit regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
6.- MOCIONS
El grup municipal Endavant-AM de l’Ajuntament d'Ivars d’Urgell i Vallverd, a
través del seu portaveu, presenta al Ple d’aquesta corporació la següent:
Moció per gravar els Plens i publicar-los a la pàgina web municipal
El Sr. Francesc Gassó, portaveu del grup, dóna lectura al text de la moció.
Antecedents:
Les noves tecnologies permeten de manera molt econòmica i fàcil publicar
gravacions d'àudio i/o so a la pàgina web de l'ajuntament (ja sigui de forma
directa o enllaçant a altres plataformes com youtube o vimeo). Ja són diversos
els Ajuntaments d'arreu, i en concret del Pla que publiquen els plens.
Actualment es grava el so de les sessions però no la imatge. Si es publiqués el
so i també les imatges s'avançaria en apropar l'acció de govern de
l'Ajuntament a la ciutadania.

Publicar els plens a la web municipal amb la tecnologia actual no genera cap
problema ni sobrecost, per tant considerem que és un acte de voluntat política
i de transparència cap a la ciutadania.
Atès que les sessions del Ple són públiques i que degut a la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE núm. 115, de 14 de maig, i
suplement retrospectiu en català núm. 4, relatiu a l’any 1982) contempla
l’escenari de registre d’imatges públiques:
Article 8
1. No es reputen, amb caràcter general, intromissions il·legítimes les
actuacions autoritzades o acordades per l’autoritat competent d’acord amb la
llei, ni quan hi predomini un interès històric, científic o cultural rellevant.
2. En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix:
a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan
es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de
notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic
o en llocs oberts al públic.
b) La utilització de la caricatura d’aquestes persones, d’acord amb l’ús
social.
c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la
imatge d’una persona determinada aparegui com a merament
accessòria.
Les excepcions previstes als paràgrafs a i b no són aplicables respecte
de les autoritats o persones que exerceixen funcions que per la seva
naturalesa necessiten l’anonimat de la persona que les exerceix.
Proposem:
1. Que el Ple aprovi la proposta de començar a gravar en imatge íntegrament
totes les sessions plenàries de l’ajuntament
2. Que fins que no es posi en funcionament la gravació amb imatge es
publiquin els àudios de les gravacions de les sessions del ple (exemple de
plataforma gratuïta: soundcloud.com).
3. Que s’inicien les mesures necessàries perquè s’apliqui aquestes mesures, a
partir del proper ple ordinari.
Ivars d'Urgell, 18 de desembre de 2015
Intervencions:
Sr. Jacint Planell: Diu que no hi cap inconvenient per publicar l’àudio de les
gravacions de les sessions de ple a la pàgina web de l’ajuntament i que es
donaran les oportunes indicacions per tal que així es procedeixi. En quan a la
gravació de les imatges i posterior publicació a la pàgina web, l’equip de
govern és reticent a aquesta opció, es considera suficient el so sense la imatge.

Sr. Francesc Gassó: Diu que el tema del so és molt senzill. Hi ha una
plataforma gratuïta, que ell mateix utilitza, que es pot enllaçar amb la pàgina
web de l’ajuntament.
Votació:
S’aprova per unanimitat, amb 8 vots a favor, el punt segon de la proposta:
2. Que fins que no es posi en funcionament la gravació amb imatge es publiquin
els àudios de les gravacions de les sessions del ple (exemple de plataforma
gratuïta: soundcloud.com).
No s’aproven els punts 1 i 3 de la proposta.
Vots a favor: 3
Vots en contra: 5
Abstencions: zero
Sr. Jacint Planell i Sra. alcaldessa: Fan referència al fet que en algunes
sessions es puguin donar situacions conflictives relacionades amb noms de
veïns. Es considera que cal ser prudent en alguns temes.
Sr. Francesc Gassó: Diu que, pel que ell coneix, davant de temes reservats es
para la gravació. Posa com exemple les dades reservades dels membres de les
meses electorals. En quan a temes vinculats amb veïns cal tenir en compte
que surt reflectit a l’acta.
7.- INFORMES DE L’ALCALDIA
La Sra. alcaldessa diu que ja ha informat al Ple sobre la gestió feta davant la
Gerència Territorial del Cadastre en relació amb l’IBI de Rústica i nous valors
cadastrals.
8.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets:
Núm. 49.- Aprovació nòmines mes de setembre de 2015.
Núm. 50.- Aprovació nòmines mes d’octubre 2015.
Núm. 51.- Reconeixement d’un 3r. trienni a la Sra. Alicia Vall Tiell, mestra de
la llar d’Infants.
Núm. 52.- Funcions de tresoreria. Relleu del Sr. Jacint Planell Pey com a
tresorer de l’Ajuntament i nomenament transitori de la secretària-interventora
com a tresorera de l’Ajuntament.
Núm. 53.- Denegació de sol·licitud d’accés a la informació.
Núm. 54.- Acceptació de subvenció atorgada per la DG de centres Docents
Públics, destinada al finançament de l’Aula Municipal de Música.
Núm. 55.- Aprovació de costos efectius dels serveis que presta l’entitat local.
Núm. 56.- Designació del representant de l’administració i del personal
col·laborador en les Eleccions Generals del dia 20 de desembre de 2015.
Núm. 57.- Aprovació nòmines novembre de 2015.
Núm. 58.- Aprovació nòmines paga extra desembre de 2015.
Núm. 59.- Aprovació nòmines desembre de 2015.
Núm. 60.- Acceptació de les condicions del servei de Transparència del
Consorci AOC.
9.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Francesc Gassó: Pregunta si hi ha data prevista per a la inauguració dels
consultoris.
Sra. alcaldessa: Possiblement als voltants de Sant Josep.
Sr. Francesc Gassó: Pregunta per la previsió de millora de la pàgina web de
l’ajuntament.

Sr. Jacint Planell: Contesta que hi estan treballant. Es preveu que en unes
tres setmanes es vegi el resultat.
Sr. Francesc Gassó: Diu que han vist a l’ebando que es tracta sobre
actuacions que es duran a terme en relació a la senyalització de vials i els
agradaria saber les previsions de les actuacions i el calendari.
Sra. alcaldessa: Respon que atesa la situació meteorològica no s’ha previst cap
calendari. Quan la Diputació de Lleida es desplaci a Ivars per instal·lar bandes
rugoses, s’aprofitarà per fer la resta de senyalització.
Sr. Francesc Gassó: Pregunta, per tal que consti en acta, quines son les
actuacions que es faran.
Sra. alcaldessa: Diu que es senyalitzarà la cruïlla del Cal Sinén, davant del
camp de futbol, davant del col·legi, l’entrada per Vila-sana i davant de la Pista.
Quan les màquines estiguin aquí es pot fer alguna altra senyalització que es
consideri necessària.
Sr. Jacint Planell: Afegeix que es pot fer qualsevol altra proposta al marge de
les de senyalització.
Sr. Francesc Gassó: Diu que es pot comprar el triangle amb nen i el quadrant
reflectant al costat. També caldria instal·lar bandes rebaixades al carrer San
Andreu, donat que hi ha gent que diuen que és un dels carrers on es circula
amb més velocitat.
Sra. alcaldessa: Explica que la senyalització d’aquest carrer correspon a la
Diputació, donat que és carretera.
Sr. Francesc Gassó: Diu que del carrer Macià Viladot -ctra. de Bellpuig també hi ha queixes sobre l’excés de velocitat. Encara que sigui una via de la
Diputació cal tenir-ho en consideració. També diu que al seu carrer des del
botador fins l’antic sindicat se circula amb molta velocitat. També cal tenir en
ment Vallverd i parlar amb el veïns.
Sra. alcaldessa: Diu que també està previst posar senyals quan es ve del camí
de Linyola, en concret, un STOP a l’entada a Vallverd.
Sr. Ruben Serrano: Comenta que també caldria posar un mirall baixant el
camí de l’Estany, en direcció a Linyola.
Sr. Francesc Gassó: Pregunta si està previst un manual de gestió i ús del
pavelló.
Sr. Jordi Duran: Diu que de moment hi estan treballant. Ara només es juga a
futbol sala i poc més. Quant estigui finalitzat i ordenat el pavelló ja es
disposarà d’aquest manual.
Sr. Bernat Ramon: Diu que, segons la seva opinió, estem en un moment de
petit declivi en quant a l’Escola de Música. És una escola que no s’adapta al
temps. Altres escoles, com ara Bellpuig, Linyola fan altres coses. L’Escola de
Música és un actiu interessant per al municipi.
Sra. alcaldessa: Diu que tenint en compte professors i alumnat es tracta d’una
escola adaptada a la població.
Sr. Jacint Planell: Pregunta quin és l’enfoc que cal donar a l’escola. Potser ens
centrem massa en els instruments i avui la gent busca una altra cosa.
Sra. alcaldessa: Proposa al senyor Bernat que porti informació sobre el
funcionament d’altres escoles de música i es pot parlar d’aquest tema.
Sr. Jacint Planell: Diu que estan oberts a propostes i que qualsevol alternativa
serà ben rebuda.
Sr. Bernat Ramon: Fa referència a l’escola de musica de Linyola com a
exemple a tenir en compte.
Sra. alcaldessa: Diu que l’escola de Linyola està integrada a l’Orfeó Lleidatà. A
Ivars també es va estudiar aquesta opció fa alguns anys, però va ser rebutjada
pels pares dels alumnes de l’escola. Els professors també van saber ajustar-se
a la situació econòmica d’aquell moment.

Sr. Jacint Planell: Diu que la integració a l’Orfeó Lleidatà significa perdre
l’entitat pròpia de l’escola, però pot portar beneficis en altres aspectes.
Sr. Bernat Ramon: Diu que no es refereix a la qüestió econòmica, sinó més
aviat a altres aspectes de renovació, com poden ser professors nous, sense
necessitat d’acomiadar-ne cap. Nous professors ja comporta renovació.
Sra. alcaldessa: Diu que aquest curs s’ha incorporat un professor per a
classes de violoncel, les quals estan tenint molta acceptació.
Sr. Bernat Ramon: Diu que l’escola d’Ivars hauria d’incorporar instruments de
vent. Això es podria proposar a l’inici del curs.
Sra. alcaldessa: Respon que aquest curs s’ha intentat però no hi ha prou
inscrits.
Finalitzades les intervencions els regidors es feliciten les festes nadalenques.
Sense cap altre assumpte a tractar, essent les 21.07 hores, 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 secretària, que en
dono fe.
L’alcaldessa

La secretària

