ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 1 D’ABRIL DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm.: 02/2015
Caràcter: ordinari
Data: 1 d’abril de 2015
Horari: de les 20.00 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 1 d’abril 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 del senyor Ramon Maria
Guiu Pujol, alcalde de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, per dur a terme la sessió
ordinària convocada prèviament.

Es dona el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, atès que hi
assisteixen 8 membres dels que integren la Corporació local, acomplint 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 el 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 Ruben Serrano Castellà
Excusa la seva assistència el senyor Jaume Giribet Rafart
Secretària: Teresa Morera Llovera
ORDRE DEL DIA
A) PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació actes sessions dels dies 10 de desembre de 2014 i 21 de gener de 2015.
2.- Concertació operació de tresoreria a curt termini per import de 200.000 €.
3.- Adjudicació del contracte administratiu per l’obra: Pavelló Poliesportiu segona
Fase.
4.- Aprovació definitiva de la memòria per a la constitució de l’entitat municipal
descentralitzada de Vallverd.
5.- Aprovació modificació núm. 1/2015 pressupost exercici vigent:
Modalitat Transferència de partides.

6.- Aprovació Marc pressupostari 2015-2018.
B) CONTROL i FISCALITZACIÓ
7.- Informe d’avaluació de compliment d’objectius d’Estabilitat pressupostària 4t.
trimestre de 2014 (Llei 2/2012).
8.- Informe morositat i període mig de pagament
9.- Informes de l’alcaldia.
10.- Decrets de l’alcaldia.
11.- Mocions, si s’escau.
12.- Precs i preguntes.
Assisteixen a la sessió el nombre legal de membres de la corporació, per donar com a
vàlida la sessió.

El senyor Ramón M. Guiu, alcalde de l’ajuntament, es reincorpora al seu càrrec en
aquesta sessió, desprès de 7 mesos d’absència per motius de salut i obre la sessió
convocada a l’efecte amb el següent ordre del dia:
El senyor alcalde diu: “Agraeixo el recolzament que he tingut de tots vosaltres per la
situació personal que he passat, gràcies per tot, estic a la vostra disposició tant a
nivell personal com institucional.”
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 10 DE DESEMBRE
DE 2014 I 21 DE GENER DE 2015
Repartides amb anterioritat a la sessió les actes de les sessions del Ple celebrades els
dies 10 de desembre de 2014 i 21 de gener de 2015 són aprovades per unanimitat dels
assistents a la sessió sense introduir cap esmena.
2.- CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI (12 MESOS)
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 17 de febrer de 2015, es va incoar procediment per a la concertació
d’una operació de tresoreria per import de 200.000,00 €, atesa la necessitat d’obtenir
recursos financers per cobrir el desfasament puntual de tresoreria produït pel
desfasament entre el cobrament i el pagament de drets i obligacions derivades de la
contractació per l’execució de l’obra del Pavelló Poliesportiu 2a. fase, el finançament de
la qual disposa d’una subvenció inclosa en el PUOSC 2012, per import de 238.561,60
€.
SEGON. En data 17 de febrer de 2015 secretaria - intervenció va emetre informe, per
valorar la viabilitat de la concertació d’aquesta operació de Tresoreria.
TERCER. En data 18 de febrer de 2015, es va sol·licitar oferta a tres entitats financeres
atorgant un termini per a la presentació de propostes que va finalitzar el passat 17 de
març.
Entitats invitades: La Caixa, BBVA, Banc Popular.
QUART. Durant el termini atorgat des de la data d’enviament de la invitació, es van
presentar ofertes per les tres entitats invitades.
LA CAIXA
BBVA, INSTITUCIONS
BANC POPULAR
Les propostes consten en l’expedient.
CINQUÉ. Vist que les ofertes presentades per BBVA i LA CAIXA s’ajusten als tipus
d’interès fix i diferencials del cost de finançament establerts per l’Estat als efectes de
compliment dels principis de prudència financera en operacions d’endeutament,
d’acord amb el contingut del RDL 17/2014 de 26 de desembre i en les Resolucions de
la Secretaria General de Tresor i Política Financera de data 5 de febrer i 5 de març de
2015.
Per l’operació que ens ocupa la Resolució de 5 de març de 2015, de la Secretaria
General del Tresor i Política Financera que actualitza l’Annex I de la Resolució de 5 de
febrer estableix els següents límits:
Diferencial màxim sobre l’ EURIBOR: 0,40 + 0,6 : Total màxim 0,46%.
Comissió única de no disponibilitat màxim: 0,10 €.
Interessos de demora no podran superar el tipus d’interès de l’operació
més un recàrrec del 2%.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
-Els articles 2, 48, 49, 50, 51 i 52 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 21, 22 i 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
-El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
-L’article 17 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel qual es despleguen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.]
-Reial Decret 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de
les CC.AA i EE. LL.
-Resolució de 5 de febrer de 2015 de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera que defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions
d’endeutament de les CC.AA i EE.LL
-Resolució de 5 de març de la Secretaria General del Tresor i Política Financera que
actualitza l’Annex I de la Resolució de 5 de febrer.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple si així ho considera procedirà a la seva aprovació de
conformitat amb allò que estableix l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de Llei de les Hisendes Locals, en relació
amb l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
ACORD
PRIMER. Adjudicar a l’Entitat “LA CAIXA” el contracte per a la concertació de
l’operació de Tresoreria (operació de crèdit a curt termini per import de 200.000,00 €
en les condicions següents:
Termini: 12 mesos
Liquidacions Trimestrals
Tipus d’interès Euríbor 3 mesos + 0,40%
Comissió trimestral per saldo no disponible : 0,025 %( màxim 0, 10)
Comissió d’obertura i estudi: 0%
Intervenció pòlissa: secretaria de l’ajuntament
Interessos de demora no podran superar el tipus d’interès de l’operació més un
recàrrec del 2%
Facultar a l’alcaldia per a la signatura del contracte corresponent.
SEGON. Notificar l’adjudicació a les Entitats financeres que van presentar ofertes i
resultaren excloses.
TERCER. Notificar a l’Entitat LA CAIXA, l’adjudicació a favor seu de l’operació de
Tresoreria, i citar-la per a la formalització d’aquesta, en un termini de 10 dies hàbils des
de la data de notificació.
QUART. Remetre una còpia de l’expedient tramitat a la Comunitat Autònoma, per a la
seva presa de coneixement.
Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: “Com ja he fet constar en altres sessions en relació amb les obres
del Pavelló poliesportiu, considero que aquestes s’havien d’adjudicar abans, crec que
aquestes dates no són les adequades per a efectuar l’adjudicació, és millor ajornar-la
per a la propera legislatura. Per tant el meu vot serà d’abstenció.
Sr. Josep Armengol: “Em congratula que s’hagi canviat el sistema de finançament
substituint l’operació a llarg termini que es proposava en el Ple anterior, per l’operació
de tresoreria que es presenta avui a l’aprovació.
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: set (7 )CiU i IIU-PM
Abstencions: una (1) IIV-AM
Vots en contra: zero (0)

3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER L’OBRA: PAVELLÓ
POLIESPORTIU 2A. FASE
Es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD
ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER. En data de 12 de desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament d’Ivars va
aprovar definitivament el Projecte de l’obra Execució del pavelló poliesportiu 2a.
Fase.
SEGON. Donades les característiques de la contractació es va considerar com a
procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
TERCER. Es va emetre informe de secretària - intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i
sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar
i adjudicar el contracte. (ple de la corporació).
QUART. En data de 21 de gener de 2015, per acord de Ple es va aprovar iniciar
l'expedient per a la contractació referida i el Plec de clàusules administratives
particulars a aplicar en la licitació.
CINQUÈ. En data de 26 de gener de 2015 es va publicar anunci de licitació per
termini de vint-i-sis dies en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 16 de
data 26 de gener de 2015 i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi de
que els interessats presentessin les seves proposicions.
SISÈ. Durant la licitació es van presentar DEU proposicions les quals consten en
l'expedient.
SETÈ. En les dates de 25 de febrer, 4 i 18 de març de 2015 es va constituir la Mesa de
contractació, òrgan competent per a la classificació, acceptació i valoració de les
proposicions, i aquesta va classificar l'oferta com a més favorable la presentada per
GERBEC SL , amb el següent ,
RESULTATS GLOBALS
EMPRESA LICITADORA
OFERTA
AMPLIACIÓ
PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ PUNTUACIO
ECONÒMICA
TERMINI
OFERTA
TERMINI
sobre 2
Sobre 3
GARANTIA
ECONÒMICA
GARANTIA
CONSTRUCCIONS I REFORMAS 209.902,53 €
24 m
43,95
10
2,26
JIMARAN
M I J GRUAS
237.952,88 €
24 m
24,00
10
16,54
GARROFÉ-ROCA SA
229.132,52 €
24 m
30,27
10
7,38
CONSTRUCCIONS ENRIC MITJANA
271.697,74 €
24 m
0,00
10
20,30
DALMAU
VORACYS, SL
257.851,15 €
24 m
9,85
10
18,93
GRUPMAS EDIFICACIONS SL
271.697,74 €
24 m
0,00
10
0,30
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 208.419,34 €
24 m
45,00
10
16,53
CONSTRUCCIONS CODINA VALLS, SL
237.147,23 €
24 m
24,57
10
24,75
GERBEC, SL
222.000,00 €
24 m
35,34
10
42,78
ARIDS ROMA SAU
224.829,88 €
24 m
33,33
10
11,99
VUITÈ. En data 23 de març l’alcaldia, segons proposta de la Mesa de contractació, va
declarar com a oferta econòmicament més favorable l' emesa per l'empresa GERBEC
SL.
NOVÈ. Es va requerir el licitador que va presentar l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa a que fa referència l’article
151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de
la constitució de la garantia definitiva i a més, que disposa dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
DESÈ. En data 25 de març, el licitador, empresa GERBEC SL, va constituir garantia
definitiva per import d’11.000,00 euros i va presentar els documents justificatius
exigits.

TOTAL

56,20
50,54
47,65
30,30
38,79
10,30
71,53
59,32
88,13
55,32

LEGISLACIÓ APLICABLE:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 6, 22, 53, 109 y 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a 239 i la
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (articles vigents després de
l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
—La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
Atès que la quantia del contracte no excedeix de 600.000 euros, no és necessari
remetre al Tribunal de Comptes una còpia certificada del document formalitzat del
contracte ni un extracte de l'expedient.
Atès quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde, de conformitat amb
l'article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Vistos els antecedents i la legislació es presenta al Ple la següent PROPOSTA
D’ACORD DE PLE:
PRIMER: Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 10/2015 de classificació de les
propostes presentades en la licitació per a l’adjudicació del contracte de l’obra: Pavelló
Poliesportiu 2a. fase.
SEGON: Adjudicar a l'empresa GERBEC SL el contracte execució d'obra Pavelló
Poliesportiu 2a fase, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.
Import d’adjudicació. 222.000,00 + 21 % IVA * 269.620
Termini de garantia 36 mesos
Millores proposades segons proposta per valor de 34.688,60 €.
Formaran part del contracte les millores proposades pel licitador i el plec de clàusules
administratives particulars.
TERCER. Disposar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 342.622.00 del
pressupost vigent (2015) de despeses, amb el finançament que consta en el mateix
pressupost amb els ajustos necessaris en funció de l’import del pressupost adjudicat.
QUART. Notificar l’acord d'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’empresa GERBEC SL, adjudicatària del contracte, i
citar-la per a la signatura del contracte que tindrà lloc dins del termini establert en
l’art. 156.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector Públic. Delegar a l’alcaldia
de l’ajuntament per tal que realitzi el requeriment al qual fem referència i signi el
contracte administratiu.
SISÈ. Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla/Estudi de
Seguretat i Salut ajustat al Projecte de l’obra, per a la seva aprovació per l’Ajuntament
previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i
la seva posterior comunicació a l’ autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà
a l’acta de replanteig i inici de l’obra.
Delegar a la Junta de Govern Local la competència per aprovar el Pla/Estudi de
Seguretat i Salut i qualsevol altre document que derivi de l’adjudicació del contracte
de l’obra.
SETÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres d’Execució del Pavelló
Poliesportiu, segona fase en el Perfil de contractant, publicar anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la
data de la present Resolució.
VUITÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei

de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
NOVÈ: Acceptar les bases de la convocatòria i ajuts del PUOSC assignades a l’obra
núm. 2012/2100 Pavelló poliesportiu segona fase, en els següents termes:
Designar la Sra. Noemi Bañeres Porta, arquitecte municipal, com a facultatiu director
de l’obra, als efectes de garantir la capacitat de gestió administrativa i tècnica per a la
normal execució de l’obra.
Compromís de l’ajuntament a solucionar sota els seu càrrec qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici i durant l’execució de les obres.
Fer constar que l’Ajuntament ha aprovat de forma reglamentaria el projecte de l’obra i
disposa en ferm del terrenys, serveis i autoritzacions necessàries per l’inici de les
obres.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: “Fa tres anys escassos que es va presentar al Ple l’aprovació de la
fase de finalització del pavelló, amb un pressupost aproximat de 800.000 €, amb un
sistema de finançament difícil d’acceptar, en aquell moment el nostre grup va mostrar
el seu desacord amb el sistema de finançament que es proposava des de la
Generalitat, el qual significava un increment en l’endeutament municipal.
Vull felicitar a l’equip de govern pel canvi en el pressupost de l’obra i en el seu
finançament, evitant així ’incrementar l’endeutament, considero que la forma de
resoldre aquest tema és un exemple d’eficiència del funcionament municipal.
El vot serà a favor de la proposta per la bona gestió realitzada.”
Sr. Jacint Planell: “No ens van creure això del donar duros a 4 pessetes. El pavelló que
al final s’executarà serà similar al presentat a la DG de l’Esport, excepte les grades i
algun altre element que s’ha eliminat per tal de reduir despesa i ajustar-lo a les
necessitats reals del municipi.”
Sr. Alcalde: “Alguns ajuntaments van acceptar el sistema que va proposar la DG de
l’Esport hi han acabat als jutjats.”
Sra. Montserrat Coma: “Contractar ara l’obra ens permet finançar-la amb interessos
més baixos.”
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: set (7 )CiU i IIU-PM
Abstencions: una (1) IIV-AM
Vots en contra: zero (0)
4.-APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT PER A LA CONSTITUCIÓ DE L’ENTITAT
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLVERD
I.- ANTECEDENTS
En Ple de la Corporació, en sessió de data 12 de desembre de 2013 va adoptar l’acord
de disposar l’inici dels tràmits per a l’aprovació de la constitució de l’Entitat Municipal
Descentralitzada del nucli de Vallverd (EMD).
L’acord esmentat es va publicar al BOP de Lleida núm. 1, en data de 2 de gener de
2014, als efectes de presentació d’al·legacions durant el termini de 30 dies, sense que
se’n presentés cap dins d’aquest termini.
En data d’1 d’abril de 2014 la JGL va adjudicar a l’empresa consultora CIVIS el
contracte menor de serveis per a l’assessorament i la redacció de la memòria
econòmica per a la constitució de l’ EMD de Vallverd.
En data de 30 de març de 2015 l’empresa consultora CIVIS ha entrat en el registre
general de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell la Memòria per a la constitució de l’EMD de
Vallverd.

Atès tot allò establert en els articles 79 a 83 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així
com en els articles 39 a 47 del decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, així com l’art.156 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, art. 45 i 47.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, Llei 27/2013, de 27 de desembre LARSAL, que
modifica l’art 24 de la Llei 5/1985 de Bases de Règim Local.
Vistos els antecedents, l’informe i el contingut de la Memòria es presenta al Ple la
següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER: Aprovar provisionalment l’expedient i la memòria per a la constitució de
l’EMD de Vallverd, la qual conté les seves competències, sistema de participació en els
ingressos de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, i projecte de conveni amb l’Ajuntament.
SEGON: Sotmetre el present acord i l’expedient al tràmit d’informació pública durant
un període de 90 dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del
corresponent anunci al BOPL i al DOGC, durant aquest termini es podran formular
al·legacions i/o reclamacions.
TERCER: Transcorregut el període d’informació pública referit, sense que s’hagin
formulat al·legacions, trametre l’expedient al departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
L’adopció d’aquest acord requereix la majoria qualificada de l’art. 114.2 b) Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: “Agraïm l’ impuls que han donat els veïns de Vallverd per
aconseguir la constitució de l’EMD.
Vull donar les gràcies al conjunt de persones que han fet possible que aquest projecte
de constitució d’una EMD a Vallverd es pugui tirar endavant, es tracta d’un projecte
comú en que hi han intervingut els veïns de Vallverd.
La voluntat de crear aquesta EMD contradiu aquest esperit de desafecció del que
s’acusa a la societat civil. Constituir una EMD significa apropar l’administració al
ciutadà.”
Sr. Josep Armengol: “La meva primera crítica és electoralista, atès que presentar
aquest assumpte per a la seva aprovació en l’últim ple ordinari resulta un “bocado”
molt interessant per recollir vots, donat que el nostre grup (IIU-PM) no es torna a
presentar en les properes eleccions locals puc i vull manifestar amb tota claredat la
meva opinió sobre aquest assumpte:
En l’anterior acord d’inici de l’expedient, el grup IIU-PM es va abstenir a l’espera que
arribés el document que avui es porta al Ple per a la seva aprovació.
Considero que estem davant d’un exemple clar d’atomització de serveis, la constitució
de l’EMD és contrària a l’esperit que està instal·lat en molts països d’Europa. França,
Gran Bretanya, Alemanya, tendeixen a la reducció de les administracions, la reforma
de l’administració local incideix en mancomunar serveis, atès que l’atomització
d’aquests resulta de difícil manteniment.
Un exemple per a la nostra comarca és l’ensenyament de música. Les escoles
municipals sempre són deficitàries, si s’agrupés la prestació d’aquest ensenyament a
nivell comarcal, amb una única escola central el servei milloraria en qualitat i es
reduirien els costos per als municipis.
Un ajuntament és una entitat destinada a la prestació de serveis al ciutadà, com més
segmentada està la seva prestació mes costós és el seu manteniment.
La Generalitat també ho entén així, a la vista del tractament jurídic que dóna a les
EMD, al considerar-les entitats sense personalitat jurídica, similars a una associació
de veïns.
Les EMD no tenen poder recaptatori, ni administració, no tenen capacitat de fer obres
pròpies.

L’EMD de Vallverd no disposa de recursos propis, com poden tenir altres que disposen
d’ingressos derivats de l’explotació de boscos.
L’EMD de Vallverd continuarà vinculada a Ivars d’Urgell i comportarà conflictes, sense
que es solucioni res a nivell de prestació de serveis.
Les competencials pròpies de l’EMD són molt reduïdes: organització de festes,
enllumenat, neteja de vies públiques.
La meva proposta va en una línia totalment contrària a la proposada. L’administració
local que jo defenso, en una comarca com el Pla d’Urgell, és la d’un sol municipi , amb
la resta de pobles com a ens agregats a aquest únic municipi.
L’actual organització és de difícil manteniment: 16 municipis, amb serveis
independents en cada un d’ells, no és sostenible a nivell econòmic.
En quan al contingut de la Memòria de l’EMD entenc que, des del moment que es
porta a l’aprovació del Ple, l’ajuntament la fa seva. Pel que fa als arguments que
presenta, una estadística d’habitatges, una entrevista amb una persona d’edat del
poble, la pèrdua d’antics espais públics, considero que no justifiquen de forma
suficient la creació de l’EMD.
En quan a les competències que pot assumir considero que és poc viable i creïble.
En la justificació econòmica la memòria descriu els impostos (impost de circulació,
IBI) que es recapten directament des del nucli de Vallverd, dels imports recaptats se’n
destina un percentatge a Ivars donat que l’EMD continuaria vinculada en alguns
serveis al nucli principal.
Estic a favor d’una “independència” total de Vallverd en relació a Ivars, si així ho volen
els seus veïns, però el que es proposa no és aquesta situació, donat que com ja he dit,
la vinculació entre Ivars i Vallverd continuarà a nivell d’alguns serveis.”
En la seva intervenció el Sr. Armengol fa també referència a la data d’1 de gener de
2013. A partir d’aquesta data l’inici dels expedients de constitució de les EMD
s’hauran d’ajustar a allò que preveu la LRSAL, (Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local).
Sr. Xavier Pedrós: “Per iniciar l’expedient de constitució de l’EMD de Vallverd s’ha pres
com a base l’acord de Ple adoptat en sessió de 9 de desembre de 2003.
En quan al caràcter electoralista de la proposta, tal com apunta el Sr. Armengol, cal
dir que s’ha presentat la proposta en aquest Ple en el moment en que s’ha fet entrega
a l’Ajuntament de la memòria per a la constitució de l’EMD, per part de l’empresa
contractada per la seva redacció. Altrament, i atés que es disposa del document de
constitució, no es considera apropiat ajornar l’adopció de l’acord que es presenta al
Ple. Des de la publicació de LRSAL la Generalitat ha aprovat la constitució de dues
EMD, i és la Llei estatal la que devalua les competències de les EMD i les deixa sense
personalitat jurídica pròpia.
En quan a les competències de l’EMD, aquesta pot tenir les que li siguin pròpies
d’acord amb la Llei, i totes aquelles que li puguin ser delegades des de l’ajuntament
d’Ivars, previ conveni entre amb dues parts que regularà aquest tema.
En quan al Pla econòmic, l’EMD disposarà dels ingressos que genera Vallverd en IBI,
IAE. IMVTM i participació en els Ingressos de l’Estat, cedint a l’Ajuntament d’Ivars un
15% dels seu pressupost als efectes de participar en aquelles competències i serveis
que es continuaran prestant des d’aquest ajuntament.
En quan a inversió per obres municipals, l’EMD pot demanar de forma independent
ajuts econòmics en les convocatòries destinades a finançament local, sense necessitat
de compartir els imports assignats al municipi d’Ivars d’Urgell, tal com es fa ara.”
Sr. Josep Armengol: Demana a la secretària un aclariment sobre la possibilitat de
tramitar la constitució de l’EMD.
Sra. Secretària: Diu que tal com indica l’informe emès a l’afecte i des de l’aprovació de
la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que modifica
la Llei de Bases de Règim Local, les EMD que inicien la seva constitució amb
posterioritat al dia 1 de gener de 2013 tindran la consideració d’entitats sense
personalitat jurídica pròpia.
Sr. Ramon M. Guiu: “La viabilitat de l’EMD de Vallverd depèn de quan es consideri
iniciat l’expedient, si amb l’acord de l’any 2003 o amb el que es va adoptar l’any
2013.”

Sr. Josep Armengol: Des del meu punt de vista els tràmits es van iniciar per acord de
ple de data 18 de desembre de 2013, on hi conta que s’aprova iniciar els tramis per a
la constitució de l’EMD; l’acord de l’any 2003 era una moció que “apostava” per la
creació de l’EMD.”
Sr. Xavier Pedrós: “A les diverses reunions que s’han tingut amb representants de la
Generalitat de Catalunya, per tractar sobre la viabilitat de l’EMD, mai ens han dit un
no a la possibilitat de la seva constitució, al contrari, aposten per l’EMD i per aquest
motiu continuem amb la proposta, i demanarem a la Generalitat que sigui ella qui de
forma oficial es pronunciï sobre la viabilitat de la constitució d’aquest ens.”
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: set (7 )CiU i IIV-AM
Abstencions: zero (0)
Vots en contra: un (1) IIU-PM

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ NÚM. 1/2015 PRESSUPOST EXERCICI VIGENT
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm.11, de data 23 de març de 2015, s’inicia l’expedient de
modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, al
pressupost de 2015.
2. 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:
APLICACIÓ
EXPLICACIÓ
333-632
Obra sostre Sala

IMPORT
47.190,00

TOTAL:
47.190,00
L’existència d’aquests romanents de crèdit resulta de la liquidació del pressupost de
l’exercici anterior.
- Partides d’ingressos a donar d’alta que determinen el corresponent finançament:
APLICACIÓ
EXPLICACIÓ
IMPORT
761
Subvenció diputació
3.386,49
87010
Romanent tresoreria fin.afectat
40.000,00
87000
Romanent tresoreria
3.803,51
TOTAL:
47.190,00
3. La secretària -Interventora ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
Els recursos financers per import total de 47.190,00, 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, es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER: Aprovar la incorporació al pressupost de 2015 de les partides de despeses i
ingressos detallades al punt 2 dels antecedents, sota la modalitat d’incorporació de
romanents de crèdit.
SEGON: Donar compte del present acord a Intervenció perquè procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
No hi ha intervencions.

Aprovada per unanimitat, amb els vots favorables dels vuit regidors assistents a la
sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
6.-APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTARI 2016-2018
En data 18 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
del deute públic i la regla de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
1.- L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de
deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.
2.- L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant
la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l' impacte de les mesures previstes per al període considerat.
Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012,
determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els
plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals.
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER: Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018,
amb el següent detall:
INGRESSOS
2015
2016
2017
Capítol 1
579.271
579.271
579.271
Capítol 2
9.850
11.426
13.139
Capítol 3
214.765
214.765
214.765
Capítol 4
428.858
423.198
415.849
Capítol 5
6.539
9.482
9.482
Ingressos corrents
1.239.283
1.238.141
1.232.506
Capítol 6
0
0
0
Capítol 7
330.448
96.360
101.360
Ingressos de capital
330.448
96.360
101.360
Capítol 8
0
0
0
Capítol 9
0
0
0
Ingressos financers
0
0
0
INGRESSOS TOTALS
1.569.731
1.334.501
1.333.866
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3

2015
459.195
554.378
22.842

2016
466.083
554.378
12.220

2017
473.074
563.803
9.700

d’acord
2018
579.271
13.139
214.765
415.849
9.482
1.232.506
0
120.360
120.360
0
0
0
1.352.866
2018
480.170
563.803
7.040

Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

18.407
15.000
1.069.822
456.623
7.255
463.878
0
79.834,82
79.834,82
1.569.731

18.407
37.684
1.088.772
167.725
7.239
174.964
0
70.764
70.764
1.334.501

18.407
5.836
1.070.820
182.350
7.166
189.516
0
73.530
73.530
1.333.866

18.407
7.748
1.077.168
192.350
7.096
199.446
0
76.252
76.252
1.352.866

SEGON. Trametre, abans del 23 de març, el pla pressupostari a mig termini al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
TERCER. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del
pla pressupostari a mig termini.
No hi ha intervencions
Aprovada per unanimitat amb els vots favorables dels 8 regidors assistents a la sessió,
que representen la majoria absoluta del nombre de membres de la corporació.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
7.- INFORME D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA/4T. TRIMESTRE 2014
D’acord amb el que estableix l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre per la qual es
desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF
(Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera), les Corporacions Locals han
d’enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació relativa a
l’execució trimestral (4t. trimestre del 2014).
De l’informe d’avaluació se’n desprenen les següents dades:
L’ajuntament d’Ivars d‘Urgell i l’ O. A. Aula Municipal de Música compleix:
a) amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
b) amb l’objectiu de Regla de la despesa
c) Nivell de deute viu 451.582,37 €
D’aquest informe se’n dóna compte al Ple, d’acord amb que determina l’Ordre
HAP/2105/2012.
8.- INFORME DE MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT- 4T. TRIMESTRE
2014
Dades que es corresponen al deute comercial.
Període Legal 60 dies
Període mig de pagament
Ajuntament: 16,65 dies des de la data d’aprovació de la factura
(import factures pagades 93.100,62€)
O.A.: 2 dies des de la data d’aprovació de la factura
(import factures pagades 567,84)
Fora del termini legal de pagament dels 60 dies
Ajuntament: 2 factures per import: 3.607,01 (a 31 de desembre estan pagades)
O.A.: 0

9.-INFORMES DE L’ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple sobre els següents assumptes:
1.- La Cooperativa d’Ivars d’Urgell cedirà a l’Ajuntament una escultura amb el logo de
la Cooperativa, que s’instal·larà a la rotonda de la carretera, direcció Castellnou de
Seana.
2.- Aldahara Fagavi, cedirà a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell la reproducció d’una
màquina de segar que s’instal·larà a la rotonda de la carretera, direcció Vallverd Castellserà.
3.- L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell instal·larà al seu càrrec, a les rotondes de la
carretera, direcció Vila-sana i Bellpuig, les lletres del nom del municipi tallades amb
ferro (tallat amb oxitall)
4.- La Diputació de Lleida ha atorgat a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell una subvenció per
import de 3.050,00 € per atendre les despeses de l’actuació “PAES d’Ivars d’Urgell”, el
pressupost total importa la quantitat de 6,231,50 €.
10.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Núm. 1.- Aprovació pagament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012
Núm. 2.- Ampliació de la jornada a un treballador de la brigada d’obres i serveis
Núm. 3.- Inici expedient de modificació núm1 del pressupost de l’exercici 2015
Núm. 4.- Aprovació de nòmines mes de gener de 2015
Núm. 5.- Iniciar expedient de liquidació del pressupost 2014
Núm. 6.- Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2014
Núm. 7.- Aprovació nòmines mes de febrer 2015
Núm. 8.- Adhesió de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell al GAL Associació Leader de Ponent
Núm. 8 bis.- Aprovació Pla pressupostari, període 2016-2018
Núm. 9.- Autorització per a la realització de la Prova esportiva VIII CATIGAT PLA
D’URGELL
Núm. 10.- Resolució per a la classificació de les proposicions presentades en el procés
de licitació del contracte de l’obra Pavelló Poliesportiu 2a. fase
Núm. 11.- Aprovació incorporació de romanents del pressupost de 2014 al pressupost
de l’exercici 2015
Núm. 12.- Aprovació nòmines mes de març de 2015
Núm. 13.- Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU
Núm. 14.- Delegació de competències de l’alcaldia a la 1a. tinent d’alcalde
10.- MOCIÓ PRESENTADA PER IIU-PM
D’acord amb el que estableix l’art. 91.4 en relació amb l’art. 97.3 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el grup municipal
IIU-PM, per mitjà del seu portaveu, senyor Josep Armengol, presenta la següent
moció, per al seu debat i aprovació, si s’escau.
El senyor Josep Armengol dóna lectura a la següent Moció:
«Moció contra la proposta d’Estats per al futur Consorci Sanitari de Lleida:
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria una moció contra el
Consistori Sanitari de Lleida, que el Conseller Boi Ruiz no ha respectat.
Atès que la creació d’una nova entitat Sanitària a part de l’ICS deixa clarament la porta
oberta a la privatització de la sanitat pública.
Atès que el personal sanitari de Lleida constituït en “Marea Blanca” s’ha manifestat
públicament contra aquest projecte.
Atès que aquesta iniciativa pot representar un pas més cara al deteriorament de la
Sanitat Pública.

Presentem aquesta Moció conta el Consorci Sanitari de Lleida i demanem al Conseller
Boi Ruiz que s’avingui a negociar, amb totes les parts implicades, un projecte
alternatiu».
Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: Diu que està totalment d’acord amb el contingut de la moció,
considera que és necessari negociar un nou projecte.
Sr. Ramon Maria Guiu: Diu que la finalitat del Consorci és que els 250.000.000 €
destinats a Sanitat a Lleida es destinin justament a aquesta província.
Sr. Josep Armengol: Diu que comparteix part d’aquest discurs en quan es refereix a
que cal preservar els recursos destinats a la província de Lleida, però el que demanen
és un altre model d’entitat consensuada amb el sector públic, a la fi d’evitar la gestió
privada de la sanitat i salut públiques.
Votació:
Vots a favor: dos (2) IIU-PM i IIV-AM
Vots en contra: sis (6) CiU
Abstencions: zero (0)
12.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Josep Armengol: Diu que s’ha creat a nivell de Catalunya el PACTE SOCIAL PER
L’AIGUA, que pretén, entre altres objectius, que l’aigua es consideri un bé necessari,
fora del comerç de les empreses privades. La voluntat última d’aquest pacte és re
municipalitzar la prestació del servei d’aigua a la població. Ciutats importants, com
Berlin, Paris, Londres, ha re municipalitzat la prestació d’aquest servei.
Pregunta el senyor Armengol si l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell es conscient d’aquesta
actuació.
Sra. Montserrat Coma: “El dia 31 de desembre d’aquest any finalitza el termini de
concessió del servei d’aigua al municipi, ens estem replantejant aquest assumpte.”
Sr. Josep Armengol: Pregunta si l’ajuntament ha endegat algun tipus d’actuació en
relació a l’edificació situada al polígon. 3, parcel·la 98 de Vallverd.
Sra. Secretaria: Diu que l’any 2013 es va trametre l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística iniciat per l’ajuntament al Departament de Territori i
Sostenibilitat, per tal de que fos el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística del
Departament qui continués amb l’expedient, donat que l’ajuntament no disposa de
mitjans ni de recursos per resoldre aquest assumpte.
En el mes de desembre de 2014 el Departament de Territori i Sostenibilitat va adreçar
a l’alcaldia escrit per mitjà de qual comunicava la presentació d’una denuncia de fets
que poden constituir infracció urbanística, alhora que s’atorgava a l’ajuntament un
termini de deu dies des de la recepció de l’escrit per tal que aquest inici, si s’escau,
procediment de protecció de la legalitat urbanística, advertint que, si finalitzat aquest
termini l’ajuntament no s’ha pronunciat, el Departament de Territori i Sostenibilitat
restarà facultat per a exercici la potestat de protecció de la legalitat urbanística.
Al mes de febrer de 2015 l’alcaldessa va enviar al Departament de Territori un escrit
per mitjà del qual es sol·licitava la col·laboració del departament per tramitar les
actuacions necessàries per protegir, si s’escau, la legalitat urbanística vulnerada.
Sr. Josep Armengol: Pregunta com s’ha resolt el tema del cànon que la Confederació
Hidrografia de l’Ebre a liquidat a l’ajuntament d’Ivars d’Urgell per l’abocament d’aigües
de la població d’Ivars i Vallverd.
Sr. Xavier Pedrós: “S’han desestimat les al·legacions, no obstant des de el Consell
Comarcal s’estan fent gestions per tal de reduir el cànon en aquells nuclis que com
Vallverd no tenen depuradora.”
Sr. Josep Armengol: Pregunta per la denegació d’un llicència a SAT BERNAUS en sòl
no urbanitzable, diu si és necessari que els acords de la JGL estiguin condicionats als
informes emesos pel tècnic municipal.

Sra. Montserrat Coma i Sr. Xavier Pedrós: Diuen que la JGL ha d’actuar en funció dels
informes tècnics.
Sr. Josep Armengol: Pregunta si és “normal” convocar una Junta de Govern per
aprovar factures.
Sra. Secretària: Diu que les JGL es poden convocar de forma extraordinària quan el
president així ho consideri; cal fer constar que els membres de la Junta únicament
cobren assistències per les juntes ordiaries. (dues JGL al mes).
Sr. Josep Armengol: Fa menció a la compra de llibres per a la biblioteca, per import de
190 €.
Intervenció del Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, alcalde de l’Ajuntament:
“Em vull referir a les continuades al·lusions que s’han fet i que han afirmat que
l’edifici de les escoles velles ha estat construït per la Mancomunitat de Catalunya,
aquesta afirmació no s’ajusta a la realitat tal com queda reflectit en el següent text:
“La Mancomunitat va obrir concurs i va escollir un municipi de cada província que no
superés els 1.500 habitants. A la província de Lleida van concórrer al concurs Salardú,
Bellpuig, El Poal, Sarroca de Lleida i Els Torms. Aquesta darrera població va ser
l’escollida; havia de facilitat els terrenys i la Mancomunitat es feia càrrec de la
construcció de l’edifici, es va inaugurar el dia 6 de maig de 1918.”
Així doncs queda clar que les escoles d’Ivars no van ser construïdes pel Govern de la
Mancomunitat, donat que aquest solament va construir una escola per província i a
Lleida li va correspondre al municipi dels Torms.”
Diu el Sr. Guiu que creu que fora recomanable que qui va afirmar que l’escola va ser
construïda per la Mancomunitat esmenés el seu error.
Continua dient el Sr. Guiu que valdria la pena que des de l’Ajuntament d’Ivars es
reconeixes la feina del mestre Bohigues, a qui es va impedir exercir com a mestre per
les seves conviccions politiques d’esquerra.
El Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, alcalde de l’Ajuntament, s’acomiada en aquest ple de
la seva gestió al front de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i diu: agraeixo l’esforç, la lleialtat
i el suport que sempre he rebut de l’equip de govern; també vull agrair la feina i el
suport que he rebut des de l’oposició en especial del Sr. Josep Maria Costa i del Sr.
Josep Armengol.
Sense cap altre assumpte que tractar i essent les 22.00 hores l’alcalde aixeca la sessió
de la que com a secretària estenc aquest acta.
L’alcalde

La secretària

Ramon Maria Guiu Pujol

Teresa Morera Llovera

