ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2012
Identificació de la sessió:
Núm.: 2/2012
Caràcter: extraordinari
Data: 27 de març de 2012
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 27 de març de 2012, 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 sessió extraordinària
convocada prèviament.
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 Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera LLovera
En aquesta sessió assisteix, la senyora Maria Teresa Segura, funcionaria del
servei de comptabilitat als efectes d’informar, si cal, sobre qüestions
relacionades amb la seva àrea.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions del dia 22 de desembre de 2011 i del
dia 22 de febrer de 2012.
A) PART RESOLUTIVA
2. Aprovació del pressupost 2012: Bases d’execució, plantilla.
3. Ratificació relació certificada de factures pendents a 31-12-2011 en aplicació
del Reial Decret Llei 4/2012.
4. Aprovació d’adhesió al conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, Diputacions, ACM i FMC, relatiu a Pla extraordinari d’Assistència
Financera Local.
5. Aprovació 2a. Modificació assignació PUOS 2012.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
7. Decrets de l’alcaldia
8. Propostes senyor Josep Armengol
9. Informes de l’alcaldia
10. Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 22 DE
DESEMBRE DE 2011 I DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2012
L’alcalde obre la sessió i dóna per llegides les actes de les sessions del dia 22 de
desembre de 2011 i del dia 22 de febrer de 2012, que s’han distribuït
conjuntament amb la convocatòria. No es formula cap observació i són
aprovades per unanimitat dels nou regidors assistents al Ple.
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2012: BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA
Antecedents:
I. L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012
II. La Secretària-Interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
III. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Fonaments de dret:
1. Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, per la qual es regula l’aprovació del pressupost de les entitats locals.
2. Atesos els articles 22.2. e, i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de Règim Local, els articles 1.3 i 14.5 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de
reforma de la Funció Pública.
3. Atesos els articles 89 i 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local i els articles 290 i 127 del Text Refós, aprovats per RDL
781/86, de 18 d’abril, referents a l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs
de treball.
4. Atès el contingut del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el títol 6è
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en matèria de pressupostos.
Per tot això, d'acord amb l'art. 168 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost xifrat consolidat de la Corporació
municipal integrat per pressupost de l’Ajuntament d’ Ivars d’Urgell i de
l’Organisme Autònom Escola Municipal de Música. Exercici 2012.
Segon: Aprovar les plantilles i retribucions del personal que consten en
l’expedient del pressupost.
Tercer: Aprovar les Bases d’execució del pressupost general.
Quart: Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils per mitjà d’edicte
en el BOP de Lleida i tauler d’ anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació
d’al·legacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el període d’ exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’ hagi complert el que disposa l’art. 112.3 de la Llei 7/1985
de 2 abril, i article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març de TRLRHL.

Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: Les despeses de manteniment del servei WI-FI les assumeix
en part l’ajuntament?
Sr. alcalde: L’ajuntament assumeix el 50% de la despesa del servei, la resta és a
càrrec de l’ usuari.
Sr. Ruben Serrano: A què es refereix la partida d’altres indemnitzacions i
retribucions càrrecs electes?
Sra. Maria Teresa Segura: Indemnitzacions per assistències a les Juntes de
Govern Local i Plens.
Les retribucions a càrrecs electes (capítol 1) corresponen a la retribució de
l’alcaldia, que percep subvenció de la Generalitat.
Sr. Josep Armengol: El vot del nostre grup serà en contra de l’aprovació inicial
del pressupost, atès que:
Es tracta d’un pressupost pobre, no per la situació de crisis que estem vivim,
sinó perquè sempre ha estat pobre, els ajuntaments no tenim recursos
suficients. Des de fa anys que es demana que l’aportació de recursos als
ajuntaments sigui més generosa, però no es així.
Es tracta d’un pressupost poc realista. Per exemple, el pressupost preveu una
despesa de 90.000€ destinada a consum de llum, combustible, quant en
pressupost de l’any 2010 es preveia una despesa per als mateixos conceptes de
121.000 €.
Sra. Maria Teresa Segura: L’any 2010 es va reconèixer al pressupost els rebuts
pendents de pagament de l’any 2010, aquesta és la raó per la qual la partida
tenia un import superior al cost real.
Sr. Josep Armengol: D’altra banda el pressupost presentat tampoc reflecteix l’
ingrés de 110.000€ que la Diputació ingressarà dintre de poc a l’ajuntament.
Sra. Secretària: Aquest import es correspon a l’avançament que la Diputació
efectua pels conceptes de subvenció Aula de Musica, Llar d’infants i Fons de
Cooperació Local de Catalunya, crèdits aquest que l’ajuntament d’Ivars d’Urgell
té en front la Generalitat de Catalunya.
Aquests ingressos es corresponen a l’any 2011 i com a tals estan consignats en
el pressupost d’aquell exercici i resultaran com a pendents de pagament al
tancament del mateix.
Sr. Josep Armengol: Diu que accepta l’explicació donada afegint què el que si
significa és un increment de liquiditat per a les arques municipals.
Sr. Josep Armengol: És també un pressupost poc eficient. Si efectuem una
comparativa entre la partida de despeses corrents, amb una previsió de
482.000 € i el capítol I, retribucions de personal, amb una previsió per import
de 372.000€, resulta que per cada 1,29€ de facturació en despesa corrent en
paguem 1€ en sous de personal.
Es també un pressupost injust, atès que davant dels pocs recursos dels que
disposa l’ajuntament, la reducció s’ha aplicat sobre les entitats del municipi a
les que se’ls ha retirat la subvenció, quant són aquestes entitats les que amb les
seves activitats donen vida al municipi; hi ha una excepció, es tracta de
l’associació Sant Miquel Arcàngel de Vallverd.

Sr. Jacint Planell: Respecte de les retribucions al personal, si es fa una
comparativa dels anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 es comprovarà que els
costos salarials s’han reduït i aquesta és la direcció en la que anem caminant.
Sr. alcalde: En relació a la subvenció a les entitats, l’ajuntament les
subvenciona deixant que utilitzin sense cap cost els edificis municipals,
assumint l’ajuntament les despeses de llum, calefacció, neteja i manteniment
dels edificis. No obstant, quant la situació econòmica es recuperi, l’ajuntament
pot tornar a atorgar aquest ajusts econòmics a les entitats del municipi.
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta presentada.
Votació:
Vots a favor: 6 (CiU)
Vots en contra: 2 (IIU-PM)
Abstencions: 1 (IIV-AM)
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, en els termes que expressa el següent resum:
PRESSUPOST GENERAL DE L’ AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOLS
DENOMINACIO
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERENCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
6
ALIENACIO D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
CAPITOLS
DENOMINACIO
1
DESPESES DE PERSONAL
2
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFRENCIES CORRENTS
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS €
483.941,00€
7.000,00€
177.668,49€
402.442,03€
10.680,00€
0
938.842,79€
0
0
2.020.574,31€
EUROS
372.697,07€
482.021,00€
33.835,65€
53.833,00€
979.730,02€
8.900,00€
0
89.557,57€
2.020.574,31€

PRESSUPOST GENERAL DE L’AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIO
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIO D'INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

EUROS
0
0
49.044,00€
67.820,00€
1,00€
0
0
0
0
116.865,00€

ESTAT DE DESPESES
CAPITOLS
1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIO
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFRENCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS
108.915,00€
7.900,00€
50,00€
0
0
0
0
0
116.865,00€

CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I DE L'OOAA AULA MÚSICA
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4
CAPÍTOL 5

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

483.941,00 €
7.000,00 €
226.712,49 €
433.262,03 €
10.681,00 €

1.161.596,52 €

- €
938.842,79 €
- €
- €

938.842,79 €

481.612,07 €
489.921,00 €
33.885,65 €
16.833,00 €

1.022.251,72 €

979.730,02 €
8.900,00 €
- €
89.557,57 €

1.078.187,59 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 8
CAPÍTOL 9

ALIENACIÓ D'INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1
CAPÍTOL 2
CAPÍTOL 3
CAPÍTOL 4

DESPESES DE PERSONAL
DES.BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6
CAPÍTOL 7
CAPÍTOL 8
CAPÍTOL 9

INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

2.100.439,31 €

3. RATIFICACIÓ RELACIÓ CERTIFICADA DE FACTURES PENDENTS A 3112-2011, EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE
FEBRER
Antecedents:
El Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, determina les obligacions
d’informació i procediments necessàries per tal d’establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals; obligacions
pendents de pagament derivades de la contractació d’obres, subministrament o
serveis.
L’art. 3 del RDL 4/2012, estableix l’obligació de les entitats locals a trametre,
per via telemàtica, al Ministeri d’Hisenda i administracions Publiques, amb data
límit de 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions
pendents de pagament que reuneixen els següents requisits:
a) Obligacions vençudes, líquides i exigibles.
b) Que hagin entrar en qualsevol registre administratiu de l’entitat local abans
del 1-01-2012.
c) Que es tracti d’obligacions derivades de contractes d’obres, serveis o
subministraments inclosos dins de l’àmbit de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
L’art. 3.2 del RDL 4/2012, determina que la certificació certificada serà
expedida per l’interventor amb l’obligació d’informar al Ple de la Corporació.
A aquest efectes es presenta al Ple la llista certificada de factures pendents de
pagament a 31-12-2011, en relació amb el que determina el RDL 4/2012.
RESUM:
Núm. de factures incloses: 60
Import total: 122.558,45 €
Llista de factures adjunta
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Quin import d’aquestes factures es pagarà amb els
ingressos provinents de l’adhesió amb el conveni de la Diputació de Lleida?
Sra. Secretària: Es pagaran factures per import de 41.303,15€, en l’apartat
d’informes de l’alcaldia de l’ordre del dia es donarà compte exacte d’aquest
import.
El Ple es dona per assabentat i ratifica per unanimitat la llista certificada.

4. APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, DIPUTACIONS, ACM I FMC RELATIU AL
PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
Proposta:
Vist el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les
Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per al
desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local, es
presenta al Ple de la Corporació per a la seva aprovació la següent proposta
d’Acord:
PRIMER: Que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell s’adhereixi al Conveni subscrit
entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes, amb
què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
SEGON: Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat conveni, sol·licita a la
Diputació de Lleida un pagament per import de 110.648,90 €, per compte dels
crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es
relacionen en el document que s’adjunta a l’expedient.
TERCER: Que en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat,
l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de
la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar alliberada del deute, la
Generalitat els haurà de fer efectiu directament a aquesta Diputació.
QUART: Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la
revocació de les subvencions que es relacionen en el document adjunt, abans
de que aquesta faci el pagament a la Diputació de Lleida en els termes del
Conveni, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell es compromet a retornar l’import
d’aquestes subvencions percebudes a la Diputació de Lleida.
CINQUÈ: Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de
la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres
proveïdors.
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat dels 9 regidors
assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal dels
membres de la Corporació.
5. APROVACIÓ SEGONA MODIFICACIÓ ASSIGNACIÓ PUOS 2012
SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTINACIÓ DE PART DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOS
2012. NOUS DESTI: FINAÇAMENT PAVELLO POLIESPORTIU, FINALITZACIO DE
L’OBRA

ANTECEDENTS:
1.- L’aprovació definitiva del PUOS 2012 assigna a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell,
una subvenció per la quantitat de 450.491,92 €, destinada al finançament de
l’actuació prevista en el projecte: (Actuació 2012/832: remodelació d’un edifici

existent situat al passeig Felip Rodes) «Edifici multi funcional: Casa de la Vila,
centre de dia, consultori mèdic i centre d’interpretació».
2.- L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, té previst d’adjudicar durant l’any 2012,
l’última fase del projecte:Pavelló Poliesportiu, amb un pressupost segons
projecte basic de 923.432,62€.
3.- El Consell Català de l’esport per mitjà de conveni signat amb l’ajuntament,
aporta una subvenció per import de 798.000,00€.
4.- El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de febrer de 2012, va acordar de
sol·licitar la inclusió d’una nova actuació dins del PUOS: Preu Just fixat per al
Jurat d’Expropiació de Catalunya per a l’Adquisició de terrenys per al
condicionament de la carretera d’Ivars a Castellnou de Seana, amb la LV-3344,
amb un import de 35.170,64€, redistribuint la subvenció inicial per import de
450.491,92€.
Atès que les bases del
PUOS permeten modificar la destinació de les
assignacions aprovades, es presenta al Ple la següent proposta:
ACORD
PRIMER: Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Publiques
de la Generalitat de Catalunya un canvi de destinació de part de la subvenció
del PUOS 2012 destinada a l’obra núm. 2012/832: Remodelació d’un edifici
existent situat al passeig Felip Rodes.
SEGON Sol·licitar un ajut extraordinari per al finançament de la inversió
següent: Última fase de l’obra prevista en el projecte de Pavelló Poliesportiu.
No obstant el finançament indicat i atès que les bases del PUOS determinen que
l’ajuntament ha d’aportar com a mimin el 5% del total de la inversió prevista es
presenta la següent proposta de finançament:
Subvenció que es sol·licita: 79.261,00€
Aportació municipal: 46.171,62€
Finançament:
Pressupost inversió: 923.432,62€
Subvenció Consell Català de l’Esport:798.000,00€
Subvenció PUOS: 79.261,00€
Aportació ajuntament: 46.171,62€
TERCER: Aprovar la presentació al PUOS d’una sol·licitud de contractació
avançada de l’obra, als efectes d’ajustar-se al calendari establert pel Consell
Català de l’Esport.

Intervencions:
Sr. Armengol: Per què l’import que resta per completar el finançament es treu
de la subvenció del PUOS i no d’una altra?
Sr. Alcalde: Les bases del PUOS permetem aquesta disponibilitat, i tampoc la
podem treure de cap altre lloc.
Sr. Armengol: Si reduïm l’import del PUOS, destinat a l’edifici multi funcional,
serà difícil poder fer l’obra.
Sr. Alcalde: En la propera convocatòria del PUOS es sol·licitarà de nou ajut per
aquest projecte.

Sr. Armengol: Pregunta perquè no s’han consignat en el pressupost els
interessos que genera el crèdit per l’obra del Pavelló.
Sra. Secretària: Els interessos d’amortització del crèdit són assumits per
l’Institut Català de Finances, d’acord amb el Conveni signat amb el Consell
Català de l’Esport. L’ajuntament té consignat al pressupost 2012 l’import de la
subvenció de 798.000,00€.
Sr. Armengol: No obstant, encara que no sigui l’ajuntament qui assumeix el
pagament dels interessos, considero una barbaritat que sigui l’administració
qui hagi d’assumir aquest cost.
Sr. Alcalde: Respecte d’aquest últim punt estic d’acord amb el que diu el Sr.
Armengol.
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I
MEDIA NATURAL I L’AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
El senyor alcalde explica que temps enrere tècnics de la Universitat de Lleida
van classificar i catalogar com a flora protegida alguns plantes situades en una
finca de titularitat municipal i que d’aquest fet no se’n va comunicar res a
l’ajuntament.
Durant les obres d’urbanització de la Plaça Bisbe Coll, l’empresa constructora
va dipositar les runes en aquesta finca. Els agents forestals que van observar
aquest fet van advertir l’ajuntament de l’existència d’aquesta flora protegida i de
la prohibició legal de realitzar qualsevol actuació que pugui alterar el seu
habitat. És a resultes d’aquesta situació que s’ha instrumentat la protecció i
cura de l’especiés protegides per mitjà d’aquet conveni amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
El senyor alcalde dóna lectura a les clàusules del conveni, el qual consta en
l’expedient.
L’alcalde també explica que aquest conveni ha estat proposat pel Departament
d’Agricultura i té com a finalitat protegir, diverses especies de flora protegida
que es troben en una finca de titularitat municipal, situada a la partida de
Montsuar, antic abocador municipal. La proposta que es presenta és la següent:
Es presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la Gestió de la Parcel·la 35,
polígon 7 del TM d’Ivars i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, amb les següents
particularitats:
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural assumeix exclusivament i expressament la responsabilitat en
front a tercers i davant del mateix Ajuntament respecte de les
actuacions i actes que consten en el Pacte primer.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, amb caràcter previ, comunicarà a l’ajuntament d’Ivars d’Urgell
qualsevol conveni que pugui signar amb les entitats que consten en el
pacte tercer del conveni.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural adoptarà les mesures necessàries als efectes de protegir,
respectar i facilitar la pràctica de l’activitat agrícola en totes les finques

emplaçades a l’entorn de la parcel·la 35 del polígon 7 del terme
municipal d’Ivars d’Urgell.
Comunicar al El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, que una porció la parcel·la 35, identificada
en el cadastre de rustica com a 35 E cereal rec, amb una superfície de
50a. 52 ca. esta explotada agrícolament per un particular, veí de la
població.
Segon: Comunicar, al titular de l’explotació de la finca parcel·la 35 E, la
signatura del conveni objecte d’aprovació pel Ple.
Tercer: Comunicar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Intervencions:
Sr. Armengol: Com a pagès i conservador de la natura, considero que aquest
conveni és un abús; Ivars ja paga la seva quota ecològica amb l’estany, aquest
conveni ve a incrementar aquesta quota que significarà una perjudici per als
pagesos i propietaris de terrenyes situats a l’entorn de al finca afectada.
Sr. Ruben Serrano: En cas de no signar-ne el conveni, l’ajuntament és
responsable de tenir cura i de protegir les plantes?
Sr. Alcalde i Sr. Cinto Planell: Sí, serà responsabilitat de l’ajuntament la
protecció d’aquesta flora protegida.
Sr. Armengol: Demano que l’ajuntament reconsideri aquesta proposta abans
d’aprovar-la.
Sr. Alcalde: L’ajuntament té la responsabilitat però no la capacitat per protegir i
conservar aquestes plantes i és per aquest motiu que signem el contracte.
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta presentada:
Votació:
Vots a favor: 7(CiU, IIV-AM)
Vots en contra: 2(IIU-PM)
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació.
7. DECRETS DE L’ALCALDIA
1/2012: Numeració d’habitatges a l’Av. Verge de l’Horta
2/2012: Contracte personal Joan Rubiol Ramon
3/2012: Aprovació pròrroga pressupost 2011
4/2012: Resolució expedient sancionador per infracció urbanística a VESCA
MARESME SERVEIS IMMOBILIARIS, SL
5/2012: Adhesió conveni de Finançament Local Generalitat de Catalunya i
diputacions Provincials.
8.- PROSPOTES SENYOR JOSEP ARMENGOL
El senyor Josep Armengol presenta al Ple vuit propostes, amb registre d’entrada
del dia 26 de març de 2012, per tal de debatre i votar sobre les mateixes.
El senyor alcalde, atès el nombre de propostes, vuit en total, proposa ajornar el
seu debat per una altra sessió, a fi i efecte de que els regidors puguin informarse sobre el contingut.

El senyor Armengol diu que està d’acord, excepte en el debat de les dues
ultimes:
- Proposta de recuperar el Butlletí informatiu
- Manifestar el rebuig de la Llei de Reforma laboral i demanar la seva
retirada.
El senyor Armengol considera necessària la recuperació del butlletí informatiu,
als efectes de que aquells que vulguin puguin tenir informació de la gestió
municipal.
El senyor Ruben Serrano comenta que la publicació d’actes a la pag. Web s’ha
d’actualitzar.
El senyor alcalde diu que es convocarà un Ple extraordinari per tal de debatre
aquesta proposta i la resta de les presentades pel senyor Armengol.
9. INFORMES DE L’ALCALDIA
Es dona compte al Ple del pla de pagament a proveïdors.
RESUM:
Import llista certificada de factures pendents a 31-12-2012:
122.558,45 €
Import factures a pagar directament per l’ajuntament:
41.276,15 €
Per al pagament de l’import de 81.282,30 €, es retindrà de la participació en els
tributs de l’Estat.(PIE);
L’ajuntament d’Ivars d’Urgell en relació amb el contingut del RDL 4/2012, no
s’acollirà a l’opció de concertar una operació de crèdit a 10 anys i 5% d’interès.
Els nou(9) regidors, assistents a la sessió mostren la seva conformitat amb el
pla de pagament presentat.
10. PRECS I PREGUNTES
Sr. Ruben Serrano: Quina és la raó per la qual la taxa de la llar d’infants
s’incrementarà en 10 €?
Sr. Alcalde: La llar d’infants disposava d’una persona en pràctiques que donava
suport al personal docent de la llar. Finalitzades les pràctiques d’aquesta
persona, i atès que per al nombre de nens inscrits es fa necessària una persona
de reforç, s’ha ampliat l’horari d’una de les treballadores de llar, fet que implica
un increment del cost del servei, que repercutirà sobre l’import de la taxa.
No obstant atès que aquest increment s’ha de efectuar per mitjà de la
modificació de l’ordenança fiscal vigent, i atès que els termini d’aprovació i
publicació de l’ordenança ens condueixen al mes de maig, prop de la finalització
del curs escolar, s’ha decidit no aplicar aquest increment de 10 €.
Sr. Ruben Serrano: Quins criteris s’apliquen per donar la clau de l’omplidor de
botes?
Sr. Xavier Pedrós: PAC
Sr. Armengol: L’aigua de l’omplidor, passa pel comptador?

Sr. Xavier Pedrós: No
Sr. Armengol: No veig raó per no deixar que l’omplidor sigui utilitzat per tots els
que ho necessitin.
Sr. Ruben Serrano: Per quan està previst canviar l’emplaçament de la bàscula
d’Ivars?
Sr. Alcalde: És es cert que està previst un canvi d’emplaçament, no obstant en
aquests moments des de l’ajuntament no podem assumir la despesa del trasllat,
per tant aquest és un projecte que cal ajornar.
Sr. Ruben Serrano: Proposa col·locar una paperera prop de la bàscula de
Vallverd a fi i efecte de que s’hi puguin dipositar les bosses de peus que
utilitzen els ramaders que fan ús de la bàscula.
Es comenta l’estat de brutícia en que queda la bàscula a conseqüència de l’ús
que es fa de l’espai.
Sra. Montse Coma: Tenim coneixement de que alguns es dediquen a robar
papereres instal·lades en lloc públics.
Sr. Alcalde: Serà millor informar els usuaris de la bascula per tal de que evitin
deixar brutícia en el lloc.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió,
essent les 21.30 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

La secretària

