ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 21 de MARÇ DE 2013
Identificació de la sessió:
Núm.: 02 /2013
Caràcter: ordinària
Data: 21 de març de 2013
Horari: de les 20.30 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 21 de març de 2013 a les 20.30 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:
Sra. Montserrat Coma Ribera
Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés
Sr. Jacint Planell Pey
Sr. Robert Visa Salvadó
Sr. Jordi Duran Vilalta
Sr. Josep Armengol Carrera
Sr. Jaume Giribet Rafart
Sr. Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera Llovera
El senyor alcalde obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.-Aprovació actes de les sessions de ple de18-12-2012 i 21-02-2013
A) PART RESOLUTIVA
2.-Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 2 del Conveni a signar entre el Consell
Català de l’Esport i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, relatiu al pagament de la subvenció
destinada al Pavelló poliesportiu.
3.- Ratificació, s’ s’escau, de l’ acord de JGL relatiu al contracte amb ENDESA per al
subministrament d’energia elèctrica.
4.- Ratificació, si s’escau, de l’ acord de JGL relatiu a l’actualització de valors
cadastrals per l’ 2014 dels bens immobles de naturalesa urbana.
5.-Aprovació si s’escau, de la proposta presentada per la concessionària del servei
d’aigua, SOREA, relativa a les tarifes de prestació del servei, als efectes de presentació
a la Comissió de Preus de Catalunya.
6.- Acceptació subvenció destinada a la llar d’infant municipal.
7.- Sol·licitud crèdit pont expropiació destinat al finançament de l’expropiació de
terrenys de les obres:
Fase I Modificació LV- 3344 (rotonda)
Fase II LV 3333 a Vallverd.
8.- Acceptació subvenció PUOS obra núm. 2012/1244: Expropiació terrenys per al
condicionament de la variant d’Ivars d’Urgell 2a fase.
9.- Assumptes d’urgència, si s’escau.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
10.- Decrets d’alcaldia
11- Mocions, si s’escau.
12.- Informes alcaldia, si s’escau.
13.-Precs i preguntes.

1.-APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE PLE DE18-12-2012 I 21-02-2013.
Les actes de les sessions de data 18/12/2012 i 21/02/2013, repartides juntament
amb la convocatòria, es donen per llegides i són aprovades per unanimitat dels nou
regidors assistents al Ple.
2.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL CONVENI A
SIGNAR ENTRE EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I L’AJUNTAMENT D’IVARS
D’URGELL, RELATIU AL PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PAVELLÓ
POLIESPORTIU.
Sr. Alcalde dona lectura a la proposta d’acord
Antecedents:
En data 5 de març de 2012 l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i el Consell Català de l’Esport
van signar el conveni de concessió d’una subvenció per import de 798.000 € destinada
al finançament del Pavelló Poliesportiu, el finançament d’aquesta subvenció es
realitzava per mitjà de l’ Institut Català de Finances, no obstant amb posterioritat a la
signatura del conveni, es va comunicar a l’Ajuntament un altra proposta de conveni de
la qual se’n dona compte al Ple en sessió de 18/12/2012.
Donat que no és possible el finançament per mitjà de l’ Institut Català de Finances, el
Ple en sessió de 18/12/2012 va acordar presentar una proposta alternativa, atès que
la proposta de finançament que preveu el Conveni amb el CCE significa un
endeutament municipal que supera la ràtio legal de 110% dels ingressos corrents
liquidats de l’exercici corresponent,alhora que tanca la possibilitat de l’Ajuntament al
finançament de qualsevol altra obra per mitjà d’una operació de crèdit. La proposta
presentada ha estat rebutjada pel Consell Català de l’Esport.
En escrit de data 19 de febrer de 2013 el CCE requereix a l’Ajuntament per tal que en
el termini de 15 dies notifiqui si accepta la nova proposta de conveni, alhora que
presenta dues formes de pagament de la subvenció:
a) PRÉSTEC: Per import de 798.000 € que segons document del CCE pot ser
formalitzat pel mateix Ajuntament o per l’empresa adjudicataria de l’ obra, fent
constar aquesta circumstància en el Plec de clàusules de la licitació.
En aquest supòsit el CCE farà efectiu l’import de la subvenció més els
interessos fins a l’import de 1.430.103,66 € ( amortització + interessos) segons
calendari, fins l’any 2027 i segons els imports que consten en el pacte tercer
del Conveni.
b) INTERESSOS LEGALS: En el supòsit en que no es formalitzi el crèdit, o que
aquest sigui inferior al principal de la subvenció. El pagament dels interessos a
l’Ajuntament es calcularà aplicant l’ interès legal en temps transcorregut des de la
data de l’acta de recepció, no abans de l’ 1/1/2011, fins a la data de pagament de
la subvenció.
Estudiades les propostes de pagament de la subvenció presentades per CCE, vist
l’informe efectuat pels serveis jurídics de l’ACM, relatiu a la viabilitat legal de la
possibilitat de que sigui l’empresa adjudicatària de l’obra que assumeixi el
finançament de la inversió fins al pagament de la subvenció pel CCE.
Vist que l’informe esmentat conclou en que l’única opció legal consisteix en un
contracte de concessió d’obra pública, el qual comporta l’obra i l’explotació del servei.
Vist que, no obstant l’Ajuntament disposa de l’autorització del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat, per la concertació d’una operació de crèdit
per import de 798.000 €, la qual situaria l’endeutament de l’Ajuntament en la ràtio del
132,30% (màxim 110%), vist que la formalització d’aquesta operació de crèdit

comportaria la impossibilitat de qualsevol altra operació, deixant a l’ajuntament
d’Ivars d’Urgell sense possibilitat de finançament de qualsevol altra inversió.
Es considera procedent presentar al Ple la següent proposta
D’ACORD:
Primer: Manifestar al Consell Català de Esport (CCE) i la Govern de la Generalitat de
Catalunya la més rotunda disconformitat amb les propostes de finançament del
Pavelló Poliesportiu recollides en els convenis referits en els antecedents d’aquesta
proposta, atès que desvirtuen el concepte de subvenció a la qual es va acollir
l’ajuntament d’Ivars d’Urgell per al finançament del Pavelló Poliesportiu.
Segon: Posar en coneixement del CCE i la Govern de la Generalitat de Catalunya que
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell ha complert amb tots els requeriments legals i tècnics
requerits pel CCE en quan a la redacció de projecte segons criteris PIEC, fet que ha
comportat un encariment substancial en els costos de redacció; alhora que ha
tramitat els acords necessaris amb la finalitat d’obtenir un finançament ajustat a les
necessitats d’un municipi de 1.700 habitants, el qual disposa de recursos limitats.
Tercer: Posar en coneixement del CCE i la Govern de la Generalitat de Catalunya que
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell no te capacitat per fer front a l’endeutament que suposa
la formalització d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 798.000 €; que
aquest sistema de finançament amb càrrec a l’endeutament municipal vulnera
l’esperit del que es considera una subvenció finalista destinada al fiançament d’una
inversió tal com el Pavelló Poliesportiu municipal.
Quart: Que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en contra de la seva voluntat, es veu obligat
a renunciar a la signatura del conveni de concessió de subvenció entre el Consell
Català de l’Esport i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, per al finançament de la construcció
de Pavelló Poliesportiu.
Cinquè: Que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell deixa al criteri del CCE o de l’organisme
legalment competent la possibilitat de reconduir la materialització de la subvenció per
import de 798.000 € que en data 2 de juliol de 2010 el Govern de la Generalitat va
autoritzar atorgar al CCE, per destinar-la al finançament del Pavelló Poliesportiu a
Ivars d’Urgell.
No obstant el Ple resoldrà allò que consideri més adient.
Sr. Alcalde diu, tal com hem fet constar en diverses ocasions l’Ajuntament no pot
assumir l’endeutament d’un préstec per l’ import de 798.000 €, el Consell Català de
l’Esport tal com consta en la proposta, planteja la possibilitat de que sigui l’empresa
adjudicatària qui formalitzi el préstec.
Atesa la complexitat del tema i als efectes de adoptar un acord que no perjudiqui els
interessos del municipi d’Ivars d’Urgell s’ha sol·licitat informe als serveis jurídics de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) el qual consta en l’expedient. De l’esmentat
informe se n’extrau la següent conclusió:
“ L’ única opció legal des de la perspectiva del finançament i d’acord amb la proposta del Consell
Català de l’Esport seria el contracte de concessió de l’obra publica que permet major flexibilitat en
quan al trasllat de la càrrega financera”.

Atès que l’explotació d’un pavelló en un municipi de les característiques d’Ivars
d’Urgell a efectes d’explotació econòmica resultaria totalment antieconòmica, s’ha
considerat que l’opció més adient a les necessitats i als recursos del municipi a la fi
d’evitar un endeutament sobre dimensionat, es conté en la proposta d’acord que es
presenta al Ple.
També s’ha proposat des de l’alcaldia l’ajornament de la inversió fins l’any 2015,
confiant en una recuperació econòmica, sense que aquesta proposta s’hagi acceptat.
Finalitzada l’exposició del tema el Sr. Alcalde dóna la paraula als representants dels
grups politics municipals

Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: no hi ha cap altra opció?. Entenc la situació, però com quedarà el
pavelló si es renuncia a la subvenció del Consell Català?
Sr. Alcalde: l’ajuntament esta considerant i estudiant la construcció dels vestidors i la
finalització de l’obra per mitjà del sistema d’administració directa, utilitzant els
mitjans materials i humans de que es disposa; a aquest efecte es va presentar la
sol·licitud de subvenció a la última convocatòria del PUOSC.
Sr. Josep Armengol: l’actitud racional que adopta l’ajuntament d’Ivars contrasta amb
la irracionalitat de l’administració superior; considero que es encertat finalitzar l’obra
a poc a poc, en funció de les disponibilitats econòmiques de l’ajuntament.
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta presentades.
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 9 regidors que
integren la Corporació Municipal.
3.- RATIFICACIÓ, S’ S’ESCAU, DE L’ ACORD DE JGL RELATIU AL CONTRACTE
AMB ENDESA PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA. ENDESA
ENERGIA SAU-ACM. CONSORCI CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT LOCAL ( JGL
26/02/2013)
El Sr. Alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Es tracta de la subhasta que efectua el Consorci Català pel Desenvolupament Local
respecte del subministrament elèctric d’aquells municipis de Catalunya que s’ha
acollit al conveni amb la finalitat d’aconseguir un preu més avantatjós.
Antecedents:
PRIMER: El Ple de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió de 4 d’agost de 2010, va
adoptar l’acord d’adhesió del municipi d’Ivars d’Urgell a l’acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
SEGON:Atès que en data 31 de març de 2013 finalitza el contracte amb UNION
FENOSA pel subministrament d’energia elèctrica a les entitats locals de Catalunya que
van adherir-se a l’acord marc des de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques,
amb l’objectiu de vetllar pels interessos dels ens locals del país s’ha procedit, prèvia
licitació, a adjudicar a ENDESA ENERGIA, SAU la contractació del subministrament
de 40 milions d’euros anuals, amb les condicions següents:
PREU €/MWh
P1
174,136

P2
135,304
152,356

177,553

P3
81,077
86,943

150,938
183,228

63,77

Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot

1 (3.04)
1 (2.1A)
3 (2.1 DHA)
4(2.0.A)
5 (2.0DHA)

Pagaments domiciliats. S’inclourà obligatòriament una rebaixa sobre els preus d’un
1,5% en les tarifes.

Vist els antecedents i considerant els preus/tarifa ofertats per l’empresa ENDESA
ENERGIA SAU, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
1. Acollir-se al subministrament d’energia elèctrica per mitjà de l’acord
d’adjudicació efectuat per Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL)
a l ’empresa ENDESA ENERGIA SAU, d’acord amb les condicions i tarifes que
consten en l’antecedent segon d’aquest acord.
2. Donar compte al Ple d’aquest acord, als efectes de la seva ratificació.
Sr. Alcalde dóna la paraula als representants dels grups polítics municipals.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: pregunta si són molts els ajuntament que s’han adherit al
conveni.
Sr. Alcalde respon: Més de 100 ajuntaments.
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada.
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 9 regidors
que integren la corporació municipal.
4.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ ACORD DE JGL DE 26 DE FEBRER DE 2013
RELATIU A L’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PER L’ ANY 2014 DELS
BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.
Sr. Alcalde presenta la següent proposta d’ Acord de Ple
Antecedents:
Vista la proposta presentada per la Gerència Territorial del Cadastre la qual diu que la
recent modificació de l’article 32.2 del Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari
possibilita als Ajuntaments la sol·licitud de l’actualització de valors cadastrals de béns
immobles de naturalesa urbana dels seus municipis per aplicació del coeficient previst
a aquests efectes en la Llei dels pressupostos de l’Estat, sempre i quant concorrin els
requisits següents:
A) Que hagin transcorregut al menys 5 anys des de l’entrada en vigor dels valors
cadastral derivats de l’anterior procediment de valoració.
B) Que es posi de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els
que van servir de base per a la determinació del VL cadastrals vigents, sempre
que afectin, de forma homogènia, al conjunt d’usos, polígons, àrees i zones
existents al municipi.
C) Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció Territorial del Cadastre fins al dia
1 de març de 2013.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels quatre membres que la integren
ACORDA:
1.-NO acollir-se a la proposta presentada per la Direcció Territorial del Cadastre en
quan a modificació dels coeficients de l’IBI Urbana donat que significa supeditar el
tipus de l’IBI als coeficients que aprovarà l’Estat per mitjà dels Pressupostos anuals,
sense que hi pugui intervenir el criteri del propi Ajuntament.
2.-Utilitzar les competències municipals en relació a la modificació de les Ordenances
Fiscals per a adaptar el tipus de l’IBI d’urbana a les necessitats del municipi.
3.- D’aquest acord se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que aquest celebri,
als efectes de la seva ratificació si aquest ho considera oportú.

No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Sr. Alcalde dona la paraula als representants dels grups politics municipals.
Intervencions:
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada.
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 9 regidors
que integren la corporació municipal.
5.-APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI D’AIGUA , SOREA, RELATIVA A LES TARIFES DE
PRESTACIÓ DEL SERVEI, ALS EFECTES DE PRESENTACIÓ A LA COMISSIÓ DE
PREUS DE CATALUNYA.
El Sr. Alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Antecedents:
Les tarifes vigents del servei municipal de distribució d’aigua potable al municipi
d’Ivars d‘Urgell foren autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva
aplicació a partir de dia 18 de març de 2010.
La Concesionaria del servei, des de el dia 15 de desembre de 2005, és la mercantil
Societat Regional d’Abastament d’Aigües SA (SOREA), la qual ha presentat un estudi
econòmic per a la determinació de la tarifa necessària per l’equilibri financer de
l’explotació del servei.
L’estudi preveu un increment del servei respecte de les tarifes actuals, aquest
increment es fonamenta amb els següents causes :
-

50% de l’increment degut a la davallada en el consum.
50% restant degut a:
. aplicació de la Llei 5/2012
. adaptació dels comptadors al Codi Tècnic d’Edificació. (CTE)
. analítica aixeta del consumidor.

A la vista de la proposta d’increment de tarifes els representants legals de l’ajuntament
s’ha reunit en diverses ocasions amb els representats de la mercantil SOREA als
efectes de reduir l’ increment previst, d’aquest esforç conjunt s’ha obtingut una tarifa
ajustada i assumible per l’usuari del servei i alhora compatible amb l’ equilibri
financer de la concessió.
No s’ aplicarà la tarifa final, amb cost a l’usuari dels següents conceptes:
. adaptació dels comptadors al Codi Tècnic d’Edificació. (CTE)
. analítica aixeta del consumidor.
Vist l’ exposat es presenta al Ple per a la seva aprovació si s’escau la següent proposta
d’ ACORD:
PRIMER Informar favorablement la proposta i estudi econòmic presentat per la
SOCIETAT REGIONAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES, SA (SOREA), empresa
concessionària del servei d’aigua domiciliaria a Ivars d’Urgell, per mitjà del qual es
determinen les tarifes màximes que garanteixen l’equilibri econòmic del servei i
autoritza la seva presentació davant la Comissió de Preus de Catalunya.
Proposta de tarifes – màxima.
a) Tarifes subministrament aigua
Quota servei: 9,001 €/uc/trim
Preu subministrament.

Tarifa domèstica:
Fins a 18 m3/uc/trim : 0,5000 €/m3
De 18 a 30 m3/uc/trim : 0,7500 €/m3
De 30 a 40 m3/uc/trim : 0,9458 €/m3
Excés de 40 m3/uc/trim : 1,1919 €/m3
Tarifa industrial i ramadera
Per cada m3/uc/trim
0,700 €/m3
b) Conservació d’escomeses i comptadors :
Diàmetre comptador:
Fins a 15 mm
4,5 €//trimestre
De 20mm
5,13 €/a/tri
De 30 mm
7,65 €/a/tri
De 40 mm
10,26 €/a/tri
Mes de 40 mm
12,78 €/a/tri
SEGON: Les tarifes aprovades tenen la consideració de màximes.
Aprovar l’aplicació de les següents tarifes i trams, una vagada obtinguda l’aprovació de
la Comissió de Preus de Catalunya
Primer tram: tarifa 2013
Període d’aplicació: UN ANY a comptar des de la data d’aprovació per la Comissió de
Preus de Catalunya.
a) Tarifes subministrament aigua
Quota servei: 8,25 €/uc/trim
Preu subministrament:
Tarifa domèstica:
Fins a 18 m3/uc/trim : 0,4400 €/m3
De 18 a 30 m3/uc/trim : 0,5600 €/m3
De 30 a 40 m3/uc/trim : 0,9600 €/m3
Excés de 40 m3/uc/trim : 0,9900 €/m3
Tarifa industrial i ramadera
Per cada m3/uc/trim
0,62 €/m3 .
b) Conservació d’escomeses i comptadors ::
Diàmetre comptador:
Fins a 15 mm
2,00 €//trimestre
De 20mm
2,32 €/a/tri
De 30 mm
3,58 €/a/tri
De 40 mm
4,88€/a/tri
Mes de 40 mm
6,14 €/a/tri
Segon tram tarifa 2014:
Període : des de la finalització del termini que consta en el primer tram, (1 anys des de
l’aprovació per CPC) i fins la seva modificació per acord de Ple. En aquest segon tram
la tarifa serà:
a) Tarifes subministrament aigua
Quota servei: 9,00 €/uc/trim
Preu subministrament:
Tarifa domèstica:
Fins a 18 m3/uc/trim : 0,4800 €/m3
De 18 a 30 m3/uc/trim : 0,7400 €/m3
De 30 a 40 m3/uc/trim : 0,9300 €/m3
Excés de 40 m3/uc/trim : 1,1800 €/m3
Tarifa industrial i ramadera
Per cada m3/uc/trim
0,7/m3

b)Conservació d’escomeses i comptadors :
Diàmetre comptador:
Fins a 15 mm
2,00 €//trimestre
De 20mm
2,32 €/a/tri
De 30 mm
3,58 €/a/tri
De 40 mm
4,88€/a/tri
Mes de 40 mm
6,14 €/a/tri
TERCER: Les tarifes aprovades en el primer i segon tram seran publicades en el BOP
de Lleida, una vegada la Comissió de Preus hagi aprovat i notificat a l’Ajuntament
l’aprovació de l’estudi econòmic per tarifa màxima.
QUART: Donar trasllat d’ aquests acords a l’empresa SOREA per al seu coneixement i
als efectes oportuns.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Sr. alcalde dóna la paraula als representants dels grups polítics municipals:
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Entenc que l’ increment de les tarifes es justifica en part per la
reducció en el consum d’aigua, es tracta d’una penalització per consumir menys.
Estem immersos en una situació de decreixement de sous i d’ingressos, estic
totalment en contra que l’ empresa privada, que gestiona un servei bàsic com és el
subministrament d’aigua, pretengui incrementar els seus ingressos. Al contrari crec
que ens hauria de presentar una proposta de reducció de preus.
Sr. Ruben Serrano: Aquest increment està previst dins del contracte de la concessió
del servei?.
Sr. Xavier Pedrós: Estic d’acord amb el que ha exposat el Sr. Armengol, però atès que
el consum s’ha reduït i les despeses dels servei són les mateixes, d’acord amb les
clàusules i contracte que regulen el servei és necessari cal que hi hagi equilibri
econòmic en la seva prestació, és a dir, no hi pot haver pèrdues, raó per la qual s’ha
incrementat el preu de consum.
Sr. Jaume Giribet Rafart : Així doncs el que cal per evitar l’ increment del preu es
consumir més.
Sr. Jacint Planell: El preu de l’aigua és un increment generalitzat, així es desprèn de
les notícies que publica la premsa, sobre tot quan es tracta de concessions i també per
l’increment del cànon de la Generalitat
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada.
Votació:
Vots a favor: sis (6) CiU
Vots en contra: dos (2) PM
Abstencions: un (1) AM
La proposta presentada es aprovada per majoria absoluta.
6.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DESTINADA A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL,
CURS 2011-2012.
Sr. Alcalde, presenta al Ple la següent proposta d’ ACORD:
Antecedents:
Per resolució de la Consellera d’Ensenyament de 18 de febrer de 2013, per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, pel curs
2011-2012, l’import corresponent a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell és de 29.900 €

D’acord amb el contingut de la Resolució cal que el Ple de la Corporació aprovi
l’acceptació de la subvenció atorgada, és per això que es presenta al Ple el següent
ACORD :
PRIMER.- Acceptar la subvenció per import de 29.900 € atorgada a l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell destinada al finançament de la llar d’infants municipal.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics de la
Generalitat de Catalunya.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més a adient.
El Sr. Alcalde dóna la paraula als representants dels grups polítics municipals:
Intervencions:
Les intervencions es refereixen al finançament del centre i a l’aportació de
l’Ajuntament.
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 9 regidors
que integren la Corporació Municipal.
7.- SOL·LICITUD CRÈDIT PONT EXPROPIACIÓ DESTINAT AL FINANÇAMENT DE
L’EXPROPIACIÓ DE TERRENYS PER A LES OBRES: FASE I MODIFICACIÓ LV3344 (ROTONDA) I FASE II: LV 3333 A VALLVERD.
Antecedents:
PRIMER: Segons el conveni signat entre l’Ajuntament d’Ivars d‘Urgell i la Diputació de
Lleida per a la realització de les obres de la variant, d acord amb els projectes:
- Fase I : Condicionaments del camí que enllaça la carretera d’Ivars d’Urgell a
Castellnou de Seana amb la carretera LV-3344 de Bellpuig al Relleu de
Castellserà.
- Fase II: Connexió amb el camí de Castellnou de Seana amb la carretera LV3333 d’Ivars d’Urgell a Vallverd.
És obligació de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell l’expropiació i pagament dels terrenys
necessaris per a l’execució dels projectes indicats. Amb aquesta finalitat l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell ha sol·licitat i ha obtingut finançament per mitjà de subvenció de la
Diputació de Lleida per import de 18.000 € i del PUOSC 2012 per import de
121.555,43 €.
SEGON: El Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya va atorgar a
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell una subvenció per import de 79.981,96€ destinat al
finançament de l’obra 2010/747, denominada Tanatori Municipal a Vallverd 1a fase,
la qual ha estat certificada en la seva totalitat, finalitzada i recepcionada per
l’Ajuntament.
De l’obra esmentada resta pendent de pagament la certificació núm. 4 i última per
import de 44.897,86 €, la qual ha entrat en període de morositat. L’ import total de la
subvenció resta pendent de pagament pel PUOSC.
Atès que en quan a l’expropiació de terrenys destinats a la Variant, per l’ocupació
d’aquest cal signar les actes d’ocupació i pagament amb les propietaris dels terrenys
afectats.
Ates que l’ import de les subvencions atorgades no serà abonat a l’Ajuntament fins a
la justificació de la despesa amb la presentació d’actes d’ocupació i pagament.
Atès que en quant a la certificació última de l’obra Tanatori a Vallverd s’ha entrat en
període de morositat.

Atès que l’Ajuntament no disposa de tresoreria suficient per fer front als pagaments
esmentats. Es presenta al Ple la següent proposta D’ACORD.
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la concertació d’una operació de crèdit - pont per
un import de 184.453,29 € i un termini de 6 anys, amb els dos primers anys de
carència als efectes de finançament de les inversions següents, les quals disposen de
consignació pressupostària suficient.
18.000 € Modificació de la Fase I ( LV-3344)
121.555,43 € Fase II de la Variant ( LV-3333)
44.897,86 € Certificació núm. 4 de la sala de vetlles de Vallverd .
SEGÓN.-Presentar com a garantia l’import de les subvencions atorgades per la
Diputació i pel PUOSC 2012 i 2010 d’acord amb els imports següents:


Diputació de Lleida per import de 18.000€ destinats a la Modificació de la Fase
I de la carretera LV-3344 ( variant d’Ivars d ‘Urgell).



PUOSC 2012 per import de 121.555,43€ destinats al finançament de la Fase II
de la carretera LV-3333 (variant d’Ivars d’Urgell)



PUOSC obra 2010/747 per import de 79.981,96€ destinat al finançament de
l’obra denominada Tanatori Municipal a Vallverd 1a fase, la qual ha estat
certificada en la seva totalitat finalitzada.

TERCER.- Sol·licitar a tres entitats de crèdit proposta de contracte de préstec.
QUART.- Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació del contracte de préstec amb
les condicions més avantatjoses per l’Ajuntament i donar-ne compte al Ple en la
primera sessió que aquest celebri.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
El Sr. Alcalde dóna la paraula als representants dels grups politics municipals.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Aquest és un tema delicat atès que estem parlant d’un crèdit a 6
anys i d’un considerable increment de l’endeutament. Ens hem de plantejar com
deixarem la corporació a la finalització d’aquesta legislatura, incrementar
l’endeutament és poc oportú. És possible una pòlissa oberta?
Sra. Secretària- interventora: Les operacions a curt termini (operacions de tresoreria)
s’han de retornar materialment en el termini d’una any i en aquest termini no s’haurà
cobrat l’ import de les subvencions de la Generalitat.
Sr. Jacint Planell: Hem de tenir en compte que cada vegada es tarda més a ingressar
les subvencions, ara per ara no tenim altra alternativa que les operacions de crèdit
amb la garantia de cobrament dels ajuts confirmats.
Sr. Josep Armengol: Caldria fer una gestió davant la Diputació de Lleida per tal que
fes un esforç destinat al finançament de les obres de la variant, argumentant que
estem davant d’un obra que ja fa més de 30 anys que des de l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell s’intenta dur a terme i alhora posar de manifest la situació crítica a nivell
econòmic de l’Ajuntament, per tal que la Diputació efectuï un sobreesforç en quant al
finançament de la variant.
Sr. Xavier Pedrós: Ja hem fet gestions davant la Diputació que ja aporta 18.000€
corresponents a gairebé el 100% de l’expropiació de la modificació de la Fase I
(rotonda).

Sr. Alcalde: Estic d’acord amb el Sr. Armengol, però no tenim cap altra opció, si volem
fer les obres de la variant, atès que per al cobrament de les subvencions cal justificar
prèviament el pagament de les expropiacions i l’Ajuntament no disposa de tresoreria
suficient per a fer l’avançament d’aquests diners.
Si no es tractés de les obres de la variant possiblement renunciaríem a les
subvencions donat que el retard en el cobrament dels ajuts atorgat per la Generalitat
genera un incompliment continuat en els terminis de pagament, raó per la qual ens
acollim a les operacions de crèdit com la que es proposa aprovar.
Sr. Josep Armengol: Seria interessant sondejar l’opinió de la gent d’Ivars, preguntar si
consideren que és necessària la variant i si estan disposats de participar-hi
econòmicament.
Sr. Jacint Planell: Estem en mig del procés d’expropiació, ja s’ha expropiat una
primera fase dels terrenys estem en un punt de no retorn i estem davant d’un obra
d’interès general, cal continuar amb el procediment.
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada.
Vots a favor : set (7) CiU i AM
Abstencions : dos (2) PM
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació municipal.
8.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOS OBRA NÚM. 2012/1244: EXPROPIACIÓ
TERRENYS PER AL CONDICIONAMENT DE LA VARIANT D’IVARS D’URGELL 2a
FASE.
Per Resolució del Director General d’Administració Local, de data 18 de febrer de
2013, la qual s’ha comunicat a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, amb el següent
contingut:
a) Actualització de dades de l’obra núm.2012/832 denominada Edifici multi
funcional casa de la vila, centre de dia i consultori mèdic.
Pressupost total:
1.055.433,08€
Aportació Ajuntament:
851.132,48€
Subvenció. PUOSC
204.300,60€
b) Desvincular de l’actuació esmentada l’import de 121.555,43€ per destinar-lo al
finançament de la següent inversió:
Actuació núm. 2012/1244
Denominació: Expropiació de terrenys per al condicionament de la Variant
d’Ivars d’Urgell. 2a. Fase.
Pressupost total: 127.953,09
Subvenció: 121.555.43 €
En base a aquests antecedents i d’acord amb les bases de la convocatòria del PUOSC
cal que l’Ajuntament procedeixi amb l’acceptació dels ajuts atorgats, per la qual cosa
es presenta al Ple la següent proposta d’ ACORD:
Primer: Acceptar les ajudes incloses en el PUOS 2012 segons les següents dades:
Actuació núm. 2012/1244
Denominació: Expropiació de terrenys per al condicionament de la Variant
d’Ivars d’Urgell. 2a. Fase.
Pressupost total: 127.953,09€
Subvenció: 121.555.43€
Segon : Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica, perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar al Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, alcalde
de l’Ajuntament, com a responsable de l’actuació.

Tercer: L’Ajuntament es compromet a solucionar al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans del començament de les obres o durant la seva
execució.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Sr. Alcalde dóna la paraula als representants dels grups politics municipals.
Intervencions.
Sr. Josep Armengol: Pregunta a la secretària si aquest procediment de canviar el destí
d’una subvenció s’ ajusta a la llei.
Secretària: Les bases de convocatòria del PUOS preveuen aquesta possibilitat i
l’autorització que el Departament de Governació de la Generalitat atorga al canvi
sol·licitat per la corporació local és garantia suficient de que es compleix amb la llei.
Sr. Ruben Serrano: Les bases del PUOS 2014-2017 determinen que per l’autorització
del canvi caldrà que la nova obra superi de nou la puntuació per obtenir l’ajut.
Votació:
La proposat es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9 regidors que
integren la corporació municipal.
9.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
Ratificació de la urgència: El Ple ratifica per unanimitat la inclusió dels següents
assumptes d’urgència.
9.1.-Ratificació Decret Núm. 6/2013: Aprova la modificació de crèdit núm. 1 del
pressupost de l’ Ajuntament per l’exercici 2013 el qual resol aprovar l’expedient
d’incorporació de romanents als crèdits de pressupost de despeses de l’exercici 2013.
Total romanents incorporats: 7.449,27€ (151-622 Punt informació turística a la Plaça
Bisbe Coll).
9.2.- Ratificació Decret núm.7/2013: Aprova l’expedient de modificació de crèdit
2/2013 del pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit.
Incorporació de crèdit.
Despesa Capítol VI
Import 23.868€ Instal·lació cloradors a les piscines municipals.
Ingressos Capítol VII
a)Subvenció Diputació de Lleida ) 22.647,60€.
b)Per transferència entre partides: 1.193,40€ ( veure partides)
Votació
El ple ratifica per unanimitat els decrets núm. 6 i 7, amb el vot favorable dels 9
regidors que composen la corporació municipal.
10.-DECRETS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte al Ple dels següents Decrets de l’alcaldia.
Decret núm.1.- Requeriment a Joan Bernaus Greoles per aportació de documentació
per a la tramitació de l’expedient d’activitat de la Societat Agrària de Transformació
núm.1130 SAT BERNAUS PETIT.
Sr. Armengol diu que es sorprèn de la resolució judicial i fa referència al servei que les
instal·lacions objecte de litigi, propietat de que SAT BERNAUS, fan als pagesos de la
població.
Decret núm. 2. Avançament 50% paga extra dels mes de juny a un treballador
municipal.
Decret núm.3 Aprovació pressupost desmuntatge per llicència usos provisional a
Germans Coll SL.

Decret núm.4 Aprovació nòmines del personal funcionari, laboral i càrrecs electes de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell corresponents al mes de gener i febrer.
11.- INFORMES DE L’ALCALDIA:
Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels següents assumptes:
1.- Comunicació del Decret 136/2013, de 12 de març ( DOGC núm.6335 de 14 de
març) per mitjà del qual es modifiquen els terminis d’adjudicació de les obres incloses
en el PUOS 2011 i 2012.
Termini per les obres incloses PUOS 2011, finalitza el dia 31-12-2014
Termini obres incloses en el PUOS 2012, finalitza el dia 31-12-2015
2.- Notificació de la Resolució de revocació de la subvenció atorgada per Agència
Catalana de l’Aigua per a la construcció d’una planta de tractament d’aigua al
municipi d’Ivars d’Urgell
Sr. alcalde explica el motiu que consta en la carta recomanació del Director de
l’Agencia Catalana de l’aigua de data 14 de setembre de 2013, la qual diu:
La greu situació econòmica i financera en al que es troba l’Agència Catalana de l’Aigua
no nomes no permet fer front als deutes a favor de proveïdors i administracions locals
sinó que també impossibilita poder determinar la data en que aquest es poden fer
efectius. Malgrat totes les accions que s’ estan duent a terme per resoldre aquesta
situació la manca de finançament i les perspectives actuals indiquen que aquesta
situació no podrà re equilibrar-se en el període de vigència d’aquesta actuació, ni en el
immediats posteriors.
Davant dels greus perjudicis que aquesta situació podria causar tant a tercers com a
propí ajuntament i a la pròpia ACA, i considerant que aquesta actuació no ha estat
adjudicada encara pel vostre Ajuntament, us demano en comuniqueu el vostre
desistiment de al sol·licitud de subvenció esmentada.../...
12.- PRECS I PRERGUNTES:
Sr. Ruben Serrano pregunta per la situació de l’immoble de Vallverd conegut com
Casa Xato.
Sr. Xavier Pedros i la Sra. Secretària informen que s’ha requerit al propietari per tal
que, de forma urgent, adopti les mesures de protecció per evitar danys a tercers i
alhora sol·liciti llicència per procedir a obres de recuperació i reforma de la façana.
Hores d’ara ja s’ha atorgat llicència
Sr. Ruben Serrano, diu que ha rebut correu en el qual es posa de manifest que la
Diputació de Lleida convoca varis ajuts destinats als ens locals entre ells ajuts als
consultoris mèdic municipals.
Sr. Alcalde, agraeix la informació i diu que ja n’està assabentat.
Sr. Josep Armengol pregunta si es pot donar un explicació a l’Acord de Junta de
Govern Local en el qual s’autoritza un ajornament al pagament del cànon del servei de
Bar de la pista; raona que no veu lògic que un cànon que s’ha de fer efectiu l’any
2014, s’ajorni durant dos anys a petició de l’interessada.
Sr. Alcalde diu que es facilitarà informació en la propera sessió.
Sr. Jacint Planell, possiblement es va atorgar l’ajornament a petició de la persona
interessada i degut a la inversió que aquesta ha efectuat aquest hivern amb la
instal·lació de la carpa per la cafeteria.
Sr. Armengol, fa referència als canvis que hi poden haver d’aquí a poc en funció de les
properes lleis autonòmiques i estatals que afectarà al món local.
Sr. Alcalde, cada cop el món local perd més competències
Sr. Xavier Pedrós, en resposta a una pregunta formulada pel Sr. Jaume Giribet explica
la situació obsoleta en que es troba la xarxa d’aigua del carrer l’Ermita, raó per la qual

l substitució d’aquesta xarxa s’ha presentat com obra dins la convocatòria del PUOS
2014-2017.
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

