ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2014
Identificació de la sessió:
Núm.: 1/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 12 de febrer de 2014
Horari: de les 20.00 hores a les 21.00 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 12 de febrer de 2014, 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 extraordinària convocada
prèviament.
Es dóna el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, atès que hi
assisteixen els nou regidors de fet i dret 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 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
El senyor alcalde obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Acord provisional d’extinció del contracte administratiu de la concessió per
l’explotació de l’Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell.
2.- Aprovació definitiva del projecte denominat PROJECTE EXECUTIU DEL PAVELLÓ
POLIESPOTIU D’IVARS D’URGELL. 2a. FASE.
3.- Informe de la intervenció i la tresoreria municipal, Llei de morositat. 4t. trimestre
de 2013.
4.- Modificació mún.1 del Pressupost 2014. Modificació de les Bases d’Execució del
pressupost.
5.- Mocions, si s’escau.
6.- Informes d’alcaldia, si s’escau.
7.- Informes d’intervenció, si s’escau.
1.- ACORD PROVISIONAL D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA
CONCESSIÓ PER L’EXPLOTACIÓ DE L’ALBERG JUVENIL D’IVARS D’URGELL
El senyor alcalde presenta al Ple, per al seu debat, el següent assumpte de l’ordre del
dia:
Acord provisional d’extinció del contracte administratiu de la concessió per l’explotació
de l’Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell.

Atès que l’empresa VOLLEY SPORT PONENT, SL, ha presentat diferents escrits per
mitjà dels quals ha sol·licitat la resolució del contracte administratiu de concessió del
servei d’explotació de l’Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell.
Atès que tal com es posa de manifest en els escrits esmentats les obligacions
derivades del compliment de les clàusules del contracte: inversió en mobiliari, pintura,
instal·lacions de l’alberg i pagament del cànon anual, així com l’actual situació
econòmica de crisis, han comportat que la gestió del servei sigui deficitària i
antieconòmica; alhora que es posa en coneixement de l’ajuntament l’existència
d’algunes deficiències en l’edifici de l’alberg.
Atès que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell té interès en disposar de l’edifici de l’Alberg
Juvenil per destinar-lo a activitats i usos en benefici de la població en general.
Atès que en data 20 de gener de 2014 es va iniciar, mitjançant providència de
l’alcaldia, el procediment per a la resolució del contracte administratiu de la concessió
per a l’explotació de l’Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell.
Vistos els antecedents i l’informe emès al respecte, es presenta al Ple, per a la seva
aprovació, la següent proposta d’ACORD:
PRIMER. Aprovar provisionalment la resolució del contracte administratiu per a
l’explotació del servei d’Alberg Juvenil, subscrit en data 4 de juny de 2010 per
l’empresa VOLLEY SPORT PONENT, SL i per l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
SEGON. L’Ajuntament retindrà com a seva la garantia definitiva constituïda per
l’empresa VOLLEY SPORT PONENT, SL per un import de 1.798 euros.
TERCER. No reclamar al contractista indemnització per danys i perjudicis.
QUART. Revertir a l’Ajuntament l’edifici de l’Alberg Juvenil amb el següent
equipament:
Equipament de la cuina actualment existent en l’edifici, amb una valoració segons
factures aportades per la concessionària per import de 5.272,68 euros.
CINQUÈ. Aprovar el document que s’acompanya a aquest acord, per mitjà del qual es
regularan les condicions de la resolució del contracte.
SISÈ. Facultar al Sr. Alcalde per tal que procedeixi a la signatura dels documents que
es derivin d’aquest acord.
SETÈ. Notificar aquest acord als interessats atorgant audiència per un termini de 10
dies hàbils, als efectes de que presentin les al·legacions que considerin adients.
En cas de no presentar-se al·legacions dins del termini de deu dies aquest acord
provisional esdevindrà definitiu, sense necessitat de posterior acord de Ple, i es
procedirà a la signatura del document de conformitat de les parts.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Pregunta per la situació econòmica de l’alberg en relació amb
l’ajuntament.
Sra. Secretaria: Diu que l’empresa explotadora del servei deu actualment a
l’Ajuntament l’import del cànon dels anys 2012 i 2013, per un import total de 3.000 €
per anualitat més IVA, més l’import de 4.444,06 €, corresponent a una factura que va
abonar directament l’Ajuntament a l’empresa Sorigué, l’abonament de la qual li
pertocava a VOLLEY ESPORT PONENT, SL
Sr. Ruben Serrano: Diu que a la resolució del contracte l’empresa hauria de deixar
material pel valor del deute contret amb l’Ajuntament pel pagament del cànon.
Sr. Cinto Planell i el Sr. alcalde: Diuen que s’intenta resoldre la situació amb la major
celeritat, als efectes d’evitar pèrdues per l’Ajuntament, atès que actualment l’alberg no
s’obre i tampoc pot ser utilitzat per l’ajuntament.
Votació:
Vuit (8) vots a favor: CiU i IIU-PM
Una (1) abstenció: IIV-AM
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DENOMINAT PROJECTE EXECUTIU
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU D’IVARS D’URGELL. 2A. FASE
El senyor alcalde presenta al Ple, per al seu debat, el següent assumpte de l’ordre del
dia:
Aprovació definitiva del projecte denominat projecte executiu del pavelló poliesportiu
d’Ivars d’Urgell. 2a. fase
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 12 de desembre de 2013, va aprovar
inicialment el projecte d’obres denominat Pavelló Poliesportiu d’Ivars d’Urgell. 2a. Fase,
el qual es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies i es publicà
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.234, de data 19 de desembre de
2013.
Atès que durant el termini esmenat no es va presentar cap al·legació a l’acord
d’aprovació inicial.
Es presenta al Ple la següent proposta D’ACORD:
PRIMER. Aprovar definitivament el projecte d’obres locals denominat Pavelló
Poliesportiu d’Ivars d’Urgell Fase 2a, el qual es va sotmetre a informació pública
durant el termini de trenta dies.
SEGON. Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb
l’article 126 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
TERCER. Notificar, si és el cas, el present acord als interessats que constin en
l’expedient com a propietaris de béns o drets afectats per l’ocupació o l’expropiació.
QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, pàg.
web de l’ajuntament, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, als efectes de l’article
38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis de les entitats locals.
Intervencions: sense intervencions
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
Vots a favor 6 (sis): CiU
Vots en conta 0 (zero)
Abstencions 3 (tres): IIU-PM i IIV-AM
3.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ I LA
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2013

TRESORERIA

MUNICIPAL,

La secretària-interventora dóna compte al Ple de l’informe d’intervenció i tresoreria
corresponent al 4t. trimestre de l’any 2013.
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emetem el següent informe:
Antecedents
Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments
efectuats amb contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l’administració d’aquesta entitat local, de conformitat amb el que es disposa al Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions

comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la Llei LCSP, y establert a
l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, establint una reducció
en els terminis de pagament de les certificacions d’obres o dels corresponents
documents que acreditin la realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat
d’abonar al contractista els interessos de demora per l’incompliment dels següents
terminis fixats per la Llei:
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013

55 dies
50 dies
40 dies
4t. trímetre de 2013: 30 dies des de la data d’aprovació de la
factura

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament, aquest
informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri
d’Economia i Hisenda i a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest
cas, a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament
d’Economia i Coneixement.
Legislació aplicable
-Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Per tot el que antecedeix, s’emet el següent informe conjunt de tresoreria i intervenció
INFORME
Primer. Que en data 31 de desembre de 2013, l’import de les obligacions pendents de
pagament que incompleixen els terminis previstos als articles 216.4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, són les que figuren en la
relació comptable que figura com annex número 1 a aquest informe.
FACTURES PENDENTS DE PAGAR A FINAL DEL 4T. TRIMESTRE 2013
AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
Període mig de pagament 4t trimestre 2013: 95 dies.
Període mig de pagament excedit 4t. trimestre de 2013: 118 dies
Dins de període legal de pagament: (60 dies des de l’entrada a registre de la factura)
Núm. d’operacions/pagaments dins del període legal de pagament: 18
Import total dins del període de pagament: 13.282,85 €
Fora de període legal de pagament:
Núm. d’operacions : 1
Import total: 23.837,00 €
FACTURES PENDENTS DE PAGAR A FINAL DEL 4T. TRIMESTRE 2013
OO.AA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
Període mig de pagament 4t. trimestre 2013: 0 dies
Període mig de pagament excedit 4t. trimestre de 2013: 0 dies
Dins de període legal de pagament: (60 dies des de l’entrada a registre de la factura)
Núm. d’operacions/pagaments dins del període legal de pagament: 0
Import total dins del període de pagament: 0 €

Fora de període legal de pagament:
Núm. d’operacions : 0
Import total: 0 €
Segon: Segons les dades que es posen de manifest l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
incompleix amb els terminis de pagament en el període del quart trimestre de 2013
(60 dies des de l’entrada al registre de la factura acceptada per l’ ens).
Cal adoptar mesures previstes en l’art 13 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril (d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, modificada per la Llei orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control del deute comercial del sector públic.
El Ple es dóna per assabentat de l’informe de morositat, corresponent al quart
trimestre de 2013.
4.- MODIFICACIÓ BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUSPOST DE L’EXERCICI 2014
El senyor alcalde presenta al Ple, per al seu debat, el següent assumpte de l’ordre del
dia:
Modificació bases d’execució del pressupost de l’exercici 2014
El Ple de la Corporació, en sessió de 12 de desembre de 2013, va adoptar entre altres
els següents ACORDS:
PRIMER: Disposar l’ inici dels tràmits legals per a l’aprovació de la constitució d’una
Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) en el nucli de Vallverd, a iniciativa de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
SEGON: Facultar el senyor alcalde de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per tal que
encarregui a serveis externs de l’ajuntament la redacció de l’estudi i memòria que
justifiquin la constitució de la EMD, documents que hauran d’ésser aprovats amb
posterioritat pel Ple municipal, i tramesos a l’administració de la Generalitat de
Catalunya, per tal que resolguin l’expedient de constitució de l’EMD».
Atès que s’ha efectuat consulta a l’empresa CIVIS, la qual entre altes objectius es
dedica a la tramitació d’expedients per l’aprovació d’EMDs.
Atès que per la seva experiència en l’assessorament i tramitació d’expedients per a la
constitució d’EMDs es considera la possibilitat de signar un contracte menor de
prestació de serveis amb l’esmentada empresa.
Atès que segons pressupost de costos que s’ha sol·licitat, el cost de la tramitació,
assessorament, redacció de memòria, importarà la quantitat màxima de 4.781,92 €.
Atès que per a la contractació de la prestació del servei cal disposar de consignació
pressupostària suficient per atendre la totalitat de la despesa prevista (4.781,92 €).
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2014 s’ha
consignat l’import de 3.000,00 en la Partida: 920. 22706.
Atès que la previsió resulta insuficient per atendre la totalitat del cost previst,
quantificat en 4.781,92 €

Vist l’informe emès per secretària – intervenció, es presenta al Ple la següent proposta
d’ ACORD:
PRIMER: Modificar la Base quinzena. Despeses plurianuals, en següent sentit:
En aplicació del que disposa l'article 174 del TRLRHL, l'adquisició de compromisos per
a despeses per finançar inversions i transferències de capital que comprenguin exercicis
posteriors als del pressupost 2014 i sempre que la seva execució comenci l'any 2014 i
dins dels límits establerts en l'article 79 i següents del R.D.500/1990.
En el cas que es variïn els percentatges establerts per a cada exercici en l’esmentat
article 174, el Ple de l’Ajuntament haurà d'aprovar la plurianualitat, per a la qual cosa
serà necessari l’informe justificant les causes i l’informe d’intervenció.
Despesa Plurianual 2014-2015
Import 100% de l’obligació: 4.781,92 €
Concepte: Estudi EMD
Partida: 920. 22706
Pressupost 2014: Consignació efectuada per import de 3.000,00 €
Pressupost 2015: Compromís d’obligació per a l’exercici 2015: 1.781,92 €.
SEGON: Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2014-2015, per un
import total de 4.781,92 €, per finançar el cost de la tramitació, assessorament i
redacció de memòria per a la constitució d’una EMD al nucli de Vallverd.
TERCER: Publicar aquest acord en el BOP de Lleida, per un termini de quinze dies,
als efectes de que les persones interessades puguin presentar al·legacions i/o
suggeriments a l’acord inicial.
Finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap al·legació,
reclamació i/o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
adoptar-ne cap altre.
L’acord definitiu es publicarà al BOP de Lleida.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Diu que considera més apropiat destinar els diners a finançar el
cost del menjador escolar dels nens de Vallverd. Actualment la constitució d’una EMD
és un projecte contra corrent, en el sentit que l’actual legislació tendeix a reduir
aquest tipus d’entitats.
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació.
Vots a favor 7 (set): CiU i IIV-AM
Vots en contra 0 (zero)
Abstencions 2 (dues): IIU-PM
5.- MOCIONS
EL senyor alcalde presenta al Ple la moció següent:
MOCIÓ EN DEFENSA DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
En els darrers anys, ha esta possible consolidar a Catalunya els ensenyaments
musicals públics gràcies a una aliança entre l’administració local i la Generalitat de
Catalunya. L’any1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els
municipis com a reconeixement d l’esforç de l’administració local per establir l’oferta
publica d’aquests ensenyaments. Paulatinament, es va anar creant un a xarxa

d’escoles de música a diferents indrets del territori amb l’objectiu de socialitzar l’accés
a la cultura.
L’Any 2008 es va dissenyar un nou model de finançament amb el mateix objectiu de
facilitat l’accés de la població a la música per contribuir així a l’educació integral de
les persones, a la informació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el
territori.
Tanmateix, el sosteniment d’aquest centres educatius s’està veient greument afectat
des del curs 2010-2011 a causa d’un descens molt considerable en l’aportació del
Departament d’Ensenyament, que passa de 600 € a 230 €/alumne en edat
d’escolarització, i de d’impagament dels recursos compromesos, encara que
ostensiblement disminuïts. Aquest fet ha provocat el tancament o la privatització
d’escoles municipals de música o bé l’augment del dèficit de l’administració local i
l’increment de quotes a l’alumnat en aquells casos en que continuen en funcionament.
La demarcació de Lleida compta amb un trentena d’escoles o aules municipals de
música, gairebé 500 professors i més de 5.6000 alumnes.
La Generalitat de Catalunya no preveu cap ajut per a les escoles municipals de
música per a l’any 2014. Davant d’aquest fet volem manifestar la utilitat pública
d’aquest servei i reclamar el manteniment del compromès de la Generalitat de
Catalunya per fer possible la viabilitat.
Qualsevol retallada social, i més especialment aquelles que s’estan aplicant en el món
de l’edificació, és negativa perquè fomenta l’exclusió i la desigualtat social. L’educació
social és un component bàsic en l’educació de l’individu, perquè conté valors
educatius com les activitats en grup, el foment del sentit de col·laboració, el respecte
per les capacitats dels altres i la responsabilitat de fer el paper assignat, així com la
satisfacció de compartir emocions amb el companys.
Pels motius anteriorment exposats, es presenta al Ple els següents ACORDS:
PRIMER: Demanar al Departament d’Ensenyament que continuï mantenint el suport
econòmic a les escoles municipals de música, almenys en els nivells mantinguts fins
ara.
SEGON: Instar el Departament d’Ensenyament a fer una planificació de futur per al
finançament en el propers anys, que garanteixi la continuïtat i la qualitat de les
escoles municipals de música.
TERCER: Comunicar l’acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris amb representació en el Parlament de Catalunya.
Votació:
La moció és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels nou regidors
assistents a la sessió que integren la corporació municipal.
6.- INFORME DE L’ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple de l’aprovació inicial de la planificació de POUSC
període 2013-2017. Vist el document publicat al DOGC, a l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell li han estat assignades les següents inversions:
Any 2014.
Actuació: Honoraris de redacció del projecte de l’obra renovació del 1r. tram de la
canonada d’aigua del C/ de l’Ermita.
Any 2015
Actuació: Renovació del 1r.tram de la canonada d’aigua del C/ de l’Ermita.
Pavelló Poliesportiu (acabar solera i zona de serveis-vestidors).

Diu el senyor alcalde que dins del termini d’al·legacions l’ajuntament ha presentat la
següent: Sol·licitar un canvi d’anualitat de l’actuació Renovació del 1r tram de la
canonada d’aigua del C/ de l’Ermita, per tal de que passi de l’any 2015 a l’any 2014.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió, essent
les 21.00 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

la secretària

