ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2013
Identificació de la sessió:
Núm.: 06/2013
Caràcter: extraordinari
Data: 30 de setembre de 2013
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 30 de setembre de 2013, a les 20.00 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència del senyor
alcalde, Ramon Maria Guiu i Pujol, per dur a terme la sessió ordinària convocada
prèviament.
Hi assisteixen els regidors:
Senyora Montserrat Coma Ribera
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
Senyor Ruben Serrano Castellà
Senyor Jaume Giribet Rafart
El senyor Jaume Giribet s’incorporà a la sessió a les 20.30 hores
Secretària: Teresa Morera Llovera
Administrativa del servei de comptabilitat: Sra. Maria Teresa Segura Solé.
El senyor alcalde obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL

DIA

1.- Aprovació actes de les sessions de ple del dia 6 de juny de 2013 i del dia 18 de
juliol de 2013
A)
PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació compte general del pressupost 2012
3.- Modificació núm. 4/2013 del pressupost de l’any 2013 (per transferència fons de
contingència)
4.- Aprovació marc pressupostari 2014-2015-2016.
5.- Informe d’avaluació compliment dels objectius de la Llei 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
6.- Nomenament de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut
7.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2014
8.- Assumptes d’urgència
B)
CONTROL DE PLE
9.- Decrets de l’alcaldia
10.- Informes d’alcaldia.
11.- Precs i preguntes
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1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DEL DIA 6 DE JUNY
DE 2013 I DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2013
Les actes de les sessions de data 6 de juny de 2013 i 18 de juliol de 2013, repartides
juntament amb la convocatòria, es donen per llegides i són aprovades per unanimitat
dels nou regidors assistents al Ple.
2.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ: AJUNTAMENT I
OO.AA AULA MUNICIPAL DE MÚSICA, EXERCICI 2012.
Es presenta al Ple la proposta d’aprovació del Compte General per a l’exercici 2012
corresponent a la Corporació municipal (Ajuntament i Organisme Autònom Aula
Municipal de Música).
ANTECEDENTS.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat
local i de l’organisme autònom local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data
4 de juliol de 2013. Exposat el compte general al públic en els taulers d’edictes
municipals i en el Butlletí Oficial de la Província núm.123 de data 11 de juliol de 2013,
fins el dia 12 d’agost de 2013, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
Vist l' article 208 i 212 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i atès
l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes; la Instrucció de comptabilitat de
l’ Administració Local i altres disposicions concordants
S’ACORDA:
PRIMER: APROVAR DEFINITIVAMENT els estats i comptes anuals i documentació
complementaria corresponents a l’ exercici 2012 de l’ Ajuntament d’Ivars d’Urgell i el
seu Organisme Autònom, en els quals s'han analitzat detalladament les consignacions
pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus justificants, es
consideren degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels
documents que les acompanyen, que es consideren legítims, i s’ha observat el contingut
de les bases d'execució del Pressupost Liquidat.
S’ha examinat també la liquidació del Pressupost i la memòria que forma part dels
comptes anuals d’acord als nous models comptables i adaptació del Pla General de
comptabilitat pública a les Entitats Locals i documentació que tot seguit es relaciona.
SEGON: Retre els esmentats comptes de la corporació a la Sindicatura de Comptes
Documentació Ajuntament:
A)BALANÇ DE SITUACIÓ
Resultats de l’exercici: 375.091,26 €
B)COMPTE DE RESULTATS
Resultats de l'exercici: 375.091,26 €
C)LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST:
De l’expressada liquidació es dedueix el següent romanent de tresoreria:
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ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT

IMPORT

1. (+) Fons líquids

39.505,20

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
457.797,33
(+) de Pressupostos tancats
236.006,83
(+) d'operacions no pressupostàries
9.092,96
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
224.825,04
(+) de Pressupostos tancats
59.822,28
(+) d'operacions no pressupostàries
24.480,94
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva
0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

702.897,12

309.128,26

433.274,06
75.567,89
5.028,97
352.677,20

MEMÒRIA AJUNTAMENT
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el Balanç, en el
Compte de resultats econòmic-patrimonial i en l’Estat de la liquidació del pressupost:
Pel que fa referència al COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST, de l'Organisme
Autònom AULA MUNICIPAL DE MÚSICA, s'han analitzat detalladament les
consignacions pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus
justificants, es consideren degudament justificades totes les partides de càrrec i data
per mitjà dels documents que les acompanyen, que es consideren legítims i s’ha
observat el contingut de les bases d'execució del Pressupost Liquidat. S’ha examinat
també la liquidació del Pressupost i la Memòria que forma part dels comptes anuals
d’acord als nous models comptables i adaptació del Pla General de comptabilitat pública
a les Entitats Locals i documentació complementària que s’adjunta al compte general:
Els comptes i estats que formen els Comptes Generals de l'Organisme Autònom AULA
MUNICIPAL DE MUSICA donen el següent resultat:
Documentació Organisme Autònom.
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
Benefici de l’exercici: 104,25
B) COMPTE DE RESULTATS
Resultats de l' exercici: 104,25
C/ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
de l'expressada liquidació es dedueix el següent romanent de tresoreria:
IMPORT
IMPORT
1.(+) Fons líquids
1.934,93
2.(+) Drets pendent de cobrament
18.786,52
(+) Del pressupost corrent
17.164,05
(+) De pressupostos tancats
1.622,47
(+) D'operacions no pressupostàries
00,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
.00,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament:
2.068,44
(+) Del pressupost corrent
0,00
(+) De pressupostos
0,00
(+) D'operacions no pressupostàries
2.068,44
(-)Pagaments realitzats .pendents d'aplicació definitiva
0,00
I Romanent de tresoreria total (1+2-3)

18.653,01
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II Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)

233,24
0,00
18.419,77

MEMÒRIA.- AULA MUNICIPAL DE MÙSICA.
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el Balanç, en el
Compte de resultats econòmic-patrimonial i en l’Estat de la liquidació del pressupost.
No obstant, el Ple resoldrà allò que consideri més adient.
Intervencions:
El senyor Josep Armengol diu:
Observo que el gruix de la despesa es concentra en uns pocs conceptes:
1.- Retribucions de personal
2.- Interessos de préstecs
3.- Inversions
4.- Servei de recaptació de l’Organisme Autònom de la Diputació
5.- Consell Comarcal, servei de recollida d’escombraries
En aquests conceptes es concentra el 75% de la despesa de l’Ajuntament.
La inversió destinada al Pavelló que resta pendent d’executar i a la subvenció del
Consell Català de l’Esport que en el proper exercici ja no constarà atesa la renuncia
efectuada per l’Ajuntament.
També es refereix als ingressos pendents, tals com les liquidacions de Telefònica i
Endesa, les qual segons informa la senyora Maria Teresa Segura, administrativa al
càrrec de la comptabilitat municipal, seran liquidades en breu, una vegada efectuada
la corresponent liquidació de la taxa pel mateix ajuntament.
Alhora fa referència al desequilibri existent entre els tipus de l’IBI d’urbana i de
rústica. Diu que aquest tema el tractarà dins les mocions que el grup ha presentat.
Votació:
La proposta presentada és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació local.
Vots a favor 6 (sis)(CiU)
Abstencions: 2 (dos) (IIU-PM i IIV-AM)
3.- MODIFICACIÓ NÚM. 4/2013 DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2013 PER
TRANSFERÈNCIA DEL FONS DE CONTINGÈNCIA ENTRE PARTIDES DEL
PRESSUPOST VIGENT
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i
no ampliable, i atès que es disposa del fons de contingència previst en el Capítol II
(929-27) del pressupost de despeses, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un
suplement de crèdit finançat amb càrrec transferència de crèdits d’altres aplicacions
de crèdit.
Atès que s’ha emès informe de Secretària - Intervenció sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
Atès que es compleix amb l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
Es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec
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transferència de crèdits d’altres aplicacions/a operacions de crèdit d’acord amb el
resum per capítols següent:
PARTIDES A MINORAR
Capítol 2
929-27 Despeses imprevistes i funcions no classificades
Capítol 6
933 633 Inversió de reposició en edificis
(remodelació oficines municipals)
TOTAL A MINORAR

18.115,00 €
3.460,54 €
21.575,54 €

PARTIDES A INCREMENTAR
Capítol 1
321-143 Altre personal (suport menjador i llar infants)
Capítol 2
321-213 Arranjament instal·lacions (línies elèctriques escoles)
920-224 Assegurances
334-22602 Despeses diverses: publicitat
Capítol 4
323-41 A Organismes Autònoms 4.000,00 €
Capítol 6
164-622 Inversió en edificis ( obra Vetllatori Vallverd)
TOTAL IMPORT A INCREMENTAR:

4.915,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €
4.000,00 €
3.460,54 €
21.575,54 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
No obstant, el ple r resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació: La proposta 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.- APROVACIÓ MARC PRESSUPOSTÀRI 2014-2015-2016.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
ANTECEDENTS
En data 7 d’octubre de 2013 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del
marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un marc 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 i de deute
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públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives
administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte la seva evolució tendencial.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
2.2. 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,
de 27 d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els
marcs pressupostaris.
2.3. L’article 13.3 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre disposa que abans de l’1
d’octubre caldrà trametre les línies fonamentals del pressupost de l’exercici següent.
2.4. La nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 5
de setembre de 2013 disposa que, excepcionalment per aquest exercici 2013, es
considerarà que amb la tramesa d’informació dels marcs pressupostaris s’entendrà
complerta l’obligació de tramesa de les línies fonamentals del pressupost de 2014.
2.5. La mateixa nota informativa indica que la data límit de tramesa de la informació
del marc pressupostari i línies fonamentals del pressupost de 2014 serà el dia 1
d’octubre de 2013 a les 18 h.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el marc
pressupostari per als exercicis 2014 a 2016 prenent com a base el pressupost liquidat
de l’exercici 2012 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2013. Així mateix, a
l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva
realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació
d’aquest mandat.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
1.- Aprovar el marc pressupostari consolidat a mig termini pel període 2014 a 2016,
d’acord amb el següent detall:

DESPESES
INGRESSOS
SALDO
OPERACIONS NO
FINANCERES
CAPACITAT
DE
FINANCIACIÓ
DEUTE VIU 31/12

2014
1.424.876
1.424.876
60.951,29

2015
1.442.302
1.442.299
110.420,52

72.918,92

92.993,86

641.509,80

525.775,61

2016
1.442.575,06
1.442.578,00
106.339,14
76.553,70
419.433,53

2.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost de 2014, les quals coincideixen amb
les previsions dels capítols d’ingressos i despeses del marc pressupostari de l’exercici
2014.
3.- Trametre el marc pressupostari 2014-2016 al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
No obstant, el ple resoldrà allò que estimi més adient.
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Intervencions:
El senyor Josep Armengol diu que no compren les preocupacions del Ministeri, atès
que essent l’Estat l’administració que ha contret més deute, pretén controlar el deute
de la resta d’administracions, per ordre de Brussel·les.
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta amb els següents vots:
Vots a favor: 6 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (IIU-PA i IIV-AM)
5.- INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI
2/2012, DE 27 D’ABRIL D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA
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 Pressupostària i Sostenibilitat Financera), les Corporacions Locals han de
enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions publiques informació relativa a
l’execució trimestral (2n. trímetres del 2013).
De l’informe d’avaluació se’n desprenen les següents dades:
L’Ajuntament d’Ivars d‘Urgell i l’Organisme Autònom Aula Municipal de Música
compleix:
a) amb l’ objectiu d’Estabilitat Pressupostaria
b) amb l’objectiu de Regla de la despesa.
D’aquest informe se’n dóna compte al Ple, d’acord amb el que determina l’Ordre
HAP/2105/2012.
A les 20.30 hores el Regidor Jaume Giribet Rafart s’incorpora a la sessió.
El Ple pren coneixement de l’informe i dona la seva conformitat.
6.-NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU SUBSTITUT
El Sr. Alcalde presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
Atès l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per mitjà del comunicat a
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell que procedeixi a iniciar els tràmits per a la proposta de
nomenament de Jutge/essa de Pau titulat i/o substitut de conformitat amb el
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Vist l'art. 101.2 de la Llei Orgànica del poder judicial, vist l'informe de secretaria i atès
l'art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny de Jutges de Pau.
Havent-se publicat l'anunci per a l’elecció de Jutge de Pau titular i Substitut, en el
BOP, núm. 118 de 4 de juliol 2013, al tauler d'anuncis de la Casa de la Vila i del
Jutjat de Pau, s'han presentat les sol·licituds següents:
Per nomenament de Jutge de Pau Titular
Concepció Anguera i Ortiz, de professió mestressa de casa, amb domicili a Ivars
d’Urgell, manifesta que assabentada de l’anunci al BOP, núm. 118, de 4 de juliol de
2013, no incorre en cap causa d’incapacitat de les que assenyala l’art. 303 de la Llei
orgànica del poder judicial, i desitja col·laborar amb l’Administració de Justícia com a
Jutgessa de Pau Titular d’aquesta vila.
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Per nomenament de Jutge de Pau substitut
M. Teresa Canut Gallart, Mestra d’Educació Primària jubilada, amb domicili a Ivars
d’Urgell manifesta que assabentada de l’anunci al BOP, núm. 118, de 4 de juliol de
2013, no incorre en cap causa d’incapacitat de les que assenyala l’art. 303 de la Llei
orgànica del poder judicial, i desitja col·laborar amb l’Administració de Justícia com a
Jutgessa de Pau Substituta d’aquesta vila.
Vistes les peticions i atès que aquest consistori no coneix cap causa d'incapacitat ni
incompatibilitat que pugui impedir l'exercici dels càrrecs de Jutgessa de Pau titular i
Jutgessa de Pau substituta d'aquest municipi a les sol·licitants, es presenta al Ple la
següent proposta d’ ACORD:
PRIMER: Demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la
senyora Concepció Anguera i Ortiz com a Jutgessa de Pau Titular d’Ivars d ’Urgell.
SEGON: Demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la
senyora Maria Teresa Canut Ortiz com a Jutgessa de Pau Substituta d’Ivars d ’Urgell.
TERCER: Fer tramesa de certificació d'aquest acord al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya per a la seva tramitació.
No obstant, el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels nou
regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
7.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2014
Als efectes de preparació del calendari de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2014,
d’acord amb l’art.37.2 de l’Estatut dels treballadors el quan indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del
Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius, es presenta al
Ple la següent proposta de festes locals per l’any 2014:
FESTES LOCALS IVARS D’URGELL
Dia 19 de març de 2014
Dia 9 de juny de 2014
FESTES LOCALS VALLVERD
Dia 19 de març de 2014
Dia 6 d’octubre de 2014
No obstant, el Ple resoldrà allò que estimi més adient
Intervencions : No hi ha intervencions
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels nou
regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
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8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
El Ple acorda incloure dins dels assumptes d’urgència les següents MOCIONS:
El senyor Josep Armengol, en representació del grup municipal IIU-PM ha presentat
Mocions que amb l’assentiment de tots els membres assistents a la sessió es passen a
debatre.
Moció núm. 1
Atesa la més que considerable inversió en el Pavelló i el cost en el manteniment.
Atès el poc ús que es fa del Pavelló.
Atès que tot i les grans instal·lacions esportives, els nois i les noies d’Ivars nomes
tenen opció al futbol.
PROPOSEM:
Condicionar el poliesportiu per oferir altres alternatives com ara: bàsquet, futbol sala,
tennis.
Sr. Armengol: Es tracta d’optimitzar el funcionament del pavelló.
Sr. Alcalde: El pavelló té un ús diari des de l’escola.
Sra. Montserrat Coma: L’AMPA hi organitza activitats extraescolars.
Sr. Cinto Planell: És utilitzat per partits de futbol sala amb equip federats.
Sr. Josep Armengol: En el pavelló s’hauria de permetre que els nens d’Ivars poguessin
jugar a bàsquet.
Sr. Cinto Planell: A Ivars no hi ha equip de bàsquet.
Sr. Josep Armengol: Si el pavelló estigués en ple funcionament possiblement des de
l’iniciativa privada sortiria algun d’equip de basquet.
Sr. Alcalde: Està previst finalitzar el pavelló el proper any amb el finançament per
mitjà de subvenció del PUOS.
No es realitza votació.
Moció núm. 2
Ates l’import i el manifest desequilibri entre els tres grans impostos municipals:
urbana, rústica i vehicles.
PROPOSEM:
Que es cerqui la formula per tal d’incrementar l’import de béns rústics.
El senyor Armengol diu que donat que el tipus de l’IBI de rústica està ja al màxim
permès caldria estudiar la possibilitat de revisar els valors cadastrals dels béns.
El senyor alcalde diu que es farà una gestió davant del Cadastre en el sentit
d’actualitzar els valors cadastral de les finques rústiques.
No es realitza votació.
Moció núm. 3
Atesa la poca atenció pressupostaria als temes culturals.
Atès que les diferents entitats del poble han quedat excloses de les petites
subvencions.
PROPOSEM
Que en el pressupost de l’any es doni més importància a totes aquestes àrees amb
l’assignació pressupostària corresponent.
En relació amb aquesta proposta el senyor alcalde diu que l’aportació de l’ajuntament
a les entitats socials i culturals del municipi es tradueix en la cessió sense cap mena
de contraprestació d’edificis municipals. Així mateix l’ajuntament també assumeix la
despesa de llum, calefacció i aigua d’aquests edificis, els quals són utilitzats per les
entitats.
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El senyor Armengol diu que hi ha mancança d’associacions de caire cultural i proposa
que l’ajuntament habiliti un fons per promocionar l’ iniciativa privada en el camp de la
cultura.
El senyor alcalde diu que si des de l’iniciativa privada es presenta una activitat
cultural en concret, des de l’Ajuntament s’estudiarà la possibilitat de realitzar una
col·laboració econòmica.
No es realitza votació.
Moció núm. 4
Atès que a dia 31 de desembre la Generalitat ha incomplert el 100% del pagament de
tributs de la Comunitat Autònoma.
Atès el problema de liquiditat que això representa per l’Ajuntament.
PROPOSEM
Si es manté aquesta informalitat i poca consideració vers l’Ajuntament, que es
presenti una queixa formal al Conseller d’Economia i Finances.
Els regidors assistents a la sessió mostren la seva conformitat en vers aquesta
proposta.
Moció núm. 5
Atesa la mala gestió de l’Agència de Recaptació de la Diputació, dels impostos i taxes
de l’any 2012, han quedat partides pendents de cobrar entre un 15% i un 40% .
Atès que durant l’any 2004 a 2007 s’han deixat de cobrar i cancel·lat definitivament
taxes i impostos per import de 32.000 €.
Atès que entre els anys 2008 a 2011 han quedat pendents de cobrament 100.000 €.
PROPOSEM
Que l’ajuntament trenqui el contracte amb l’agencia de recaptació i recuperi el
cobrament d’impostos i taxes.
El senyor Cinto Planell defensa el sistema de recaptació de l’Organisme Autònom de la
Diputació i diu que la recaptació des de l’ajuntament seria encarà menys efectiva.
La secretària diu que el fet que al finalitzar l’exercici restin pendent de cobrament
quantitats significatives es deu a que es durant el mes de febrer quan l’ Organisme
Autònom de Recaptació envia la liquidació a data de 31 de desembre de l’exercici
anterior.
No es realitza votació.
Moció núm. 6
Atès l’elevat endeutament l’Ajuntament en més de 700.000 €.
Atesa la necessitat d’incrementar la recaptació amb altres fórmules.
PROPOSEM
Retornar el cobrament de la taxa d’aigua de l’Ajuntament i trencar la relació
contractual amb l’empresa SOREA.
El senyor alcalde de diu que el contracte amb SOREA finalitza l’any 2015. Serà aquell
el moment per ser plantejat si es considera oportú un canvi en el sistema de gestió de
l’aigua.
No es realitza votació.
Moció núm. 7
Atès que el consum de llum pública manté els paràmetres d’anys anteriors.
Atès que l’equip de govern ha incomplert el que va prometre: baixar la factura de la
llum.
PROPOSEM
Que s’instal·lin els mecanismes que apaguin alternativament les faroles en horari
nocturn.
Que es controli el consum de la llum al camp d’esports.
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La senyora Montserrat Coma diu que el consum de llum ha baixat, però el preu és
més elevat, per tant el total de la despesa no es modifica.
L’Ajuntament ’ha reduït a la meitat el nombre de faroles enceses durant la nit, encara
que els veïns volen llum als carrers per la nit.
El Ple adopta el compromís d’intentar buscar mitjans per reduir el consum i la
despesa de llum.
No es realitza votació.
9.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Es donà compte a Ple dels següents Decrets de l’alcaldia:
17/2013: Aprovació nòmines paga extra juny 2013.
18/2013: Contractació personal servei socorrisme piscines municipals, estiu 2013.
19/2013: Aprovació nomines mes de juny 2013.
20/2013: Arxivar expedient de ruïna ordinària de l’edifici situat a l’Avinguda
Catalunya 32-34.
21/2013: Convocatòria i ordre del dia de la sessió de ple de data 18/07/2013.
22/2013: Aprovació nòmines juliol de 2013.
23/2013: Aprovació factura Cobla 11 de setembre, import 1.028,50 €.
24/2013: Designació de la Sra. Maria Teresa Segura Sole, funcionaria dels serveis
administratius de l’Ajuntament com a secretaria en funcions per vacances de la
titular, del dia 12 al dia 16 d’agost de 2013.
25/2013: De suspensió d’obres provisional que afecten les obres que es duen a terme
a l’edifici situat a la finca del Polígon 3, parcel·la 98 del terme de Vallverd.
26/2013: Reintegrament de l’import de 560€ ingressat en concepte de subvenció per
l’organització d’ un curs de gralla i tabal, any 2008, per motiu de la no organització del
curs.
27/2013: Aprovació nòmines agost de 2013.
28/2013: Delegació de competències de l’alcaldia a la senyora Montserrat Coma
Ribera, des del dia 3 al 15 de setembre de 2013.
28/2013(bis): Sol·licitud de subvenció per finançament de despeses derivades dels
danys a conseqüència dels aiguats del dia 16/08/2013.
29/2013: Aprovació del Projecte d’acció Local, dins del Pla local de joventut any 2013.
Import 3.460€.
30/2013: Aprovació d’adhesió a la sol·licitud del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per
a la contractació de personal dins del projecte Brigada Verda.
31/2013: Aprovació d’adhesió a la sol·licitud del Consell Comarcal del Pla d’Urgell per
la contractació de personal dins del projecte Manteniment d’infraestructures
publiques Municipals d’Ivars d’Urgell.
10.- INFORMES DE L’ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple sobre el fet que les actes de l’Ajuntament d’Ivars en
format digital ja poden ser consultades en l’arxiu comarcal del Pla d’Urgell.
11.- PRECS I PREGUNTES
El senyor Ruben Serrano pregunta, en relació amb un article publicat al diari Segre, si
Ivars d’Urgell està dins dels municipis que han resultat afectats per una sentència que
modifica les assignacions del programa Viure al Poble convocatòria 2007-2013.
El senyor alcalde i la senyora secretària informem que, en compliment de la sentència
del Tribunal Superior de Catalunya, la Direcció General d’Administració Local ha
dictat una nova Resolució, que s’ha notificat a l’Ajuntament, del contingut de la qual
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se`n desprèn que en res modifica l’import de subvenció atorgat a l’ajuntament d’Ivars
d’Urgell en la 1a Resolució de data 14 de juliol de 2010 (GAP/2470/2010).
El senyor Josep Armengol diu que s’ha observat l’existència d’una esquerda al voladís
de la terrassa de la pista. Sol·licita que el tècnic municipal informi sobre aquesta
situació.
El senyor alcalde informa que ja s’ha parlat amb el director de l’obra i es col·locaran
uns testimonis per determinar la causa.
El senyor Armengol pregunta quin criteri ha seguit l’Ajuntament a l’hora d’autoritzar
la col·locació d’una bandera independentista a un espai públic com La Pista. De qui ha
estat la iniciativa.
El senyor alcalde respon que es va col·locar a petició de l’Assemblea Nacional de
Catalunya d’Ivars d’Urgell.
El senyor Armengol diu que en la seva opinió considera que l’Ajuntament no ha fet bé
autoritzant la col·locació d’un símbol independentista en un lloc públic. Encara que
sigui aquesta una opció majoritària, no identifica a tots. L’Ajuntament ens representa
tots els Ivarsencs, no solament als independentistes.
El senyor Xavier Pedrós diu que l’Ajuntament únicament ha cedit l’espai, no ha
col·locat la bandera.
En aquesta línia s’obre un debat sobre l’oportunitat de la col·locació o no de la
bandera independentista en un espai obert a tots el públics com és la plaça de La
Pista.
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
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