ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 29 D’ ABRIL DE 2014

Identificació de la sessió
Núm.:3/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 29 d’abril de 2014
Horari: de les 14.00 hores a les 15.00 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 29 d abril de 2014, a les 14.00 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència
del senyor alcalde, Ramon Maria Guiu i Pujol, per dur a terme la sessió
extraordinària convocada prèviament.
Es dona el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, atès que hi
assisteixen els nou regidors de fet i dret que integren la Corporació local,
acomplint el que disposen els art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 12 d’abril, de
Bases de Règim Local; art. 98 c) del Real Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril que aprova el text Refós de La Llei municipal i de regim local de
Catalunya, i art.90 del ROF, Reglament d’organització, funcionament i regim
jurídic de les corporacions locals.
Hi assisteixen els regidors:
Senyora Montserrat Coma Ribera
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera Llovera
El senyor alcalde obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes sessions 12/02/2014 i 24/02/2014.
2.- Eleccions Parlament Europeu 2014 :Elecció de membres meses electorals
3.- Compromís d’aportació extraordinària al Consorci de l’Estany d’Ivars i Vilasana (629,20 €)
4.- Aprovació Definitiva del Projecte de l’Edifici multi funcional: separata nou
consultori mèdic local.
5.- Aprovació modificació núm. 2 del pressupost 2014 ( transferències de
partides)
6.- Aprovació Conveni de col·laboració interadminstrativa entre la Diputació de
Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a
l’actualització d’infraestructura sanitari al municipi d’Ivars d’Urgell.
7.- Aprovació encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida per a la licitació,
contractació i adjudicació del contracte de l’obra “Edifici multi funcional:
separata nou consultori mèdic local”.
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8.- Aprovació concertació d’un aval bancari per a garantir l’aportació de
l’Ajuntament al finançament de l’obra: “Edifici multi funcional: separata nou
consultori mèdic local”.
CONTROL DE PLE
9.- Decrets de l’alcaldia
10.- Informes trimestrals de morositat
11.- Informes alcaldia
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS, 12/02/2014 I 24/02/2014.
Les actes de les sessions de data 12/02/2014 i 24/02/2014, repartides
juntament amb la convocatòria, es donen per llegides i són aprovades per
unanimitat dels nou regidors assistents al Ple.
2.- ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU 2014 :ELECCIÓ DE MEMBRES
MESES ELECTORALS

A Ivars d’Urgell, el dia 29 d’abril de 2014, a les 14.00 hores, reunit
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió pública extraordinària, a fi
d’acomplir el que indica l’article 26 de la Llei Orgànica del règim
electoral general vigent i amb l’assistència de tots els regidors, s’ha
procedit a formar les meses electorals que s’indiquen, amb les persones
que s’expressen i els càrrecs que es detallen:
Secció 1a Mesa U
PRESIDENT/A
Titular: Josep Maria Morera Moré
1er suplent: Meritxell Ramon Pedrós
2n suplent: Edward Israel Lavaca Maldonado
1r VOCAL:
Titular: Antonio Marín Páez
1er suplent: Jordi Llena Jou
2n suplent: Antonio Torrelles Fuster
2n.VOCAL
Titular: Josep Maria Farran Llena
1er suplent: Maria Teresa Oró Margalef
2n suplent: Montserrat Coma Ribera
Secció 2a.
Mesa A
PRESIDENT/A
Titular: Genís Vilalta Moya
1er suplent: Francesc Saltiveri Biosca
2n suplent: Jordi Saltiveri Reñé
1er. VOCAL:
Titular: Jordi Minguella Álvarez
1er suplent: Silvia Bech Fanés
2n suplent: Robert Visa Salvadó
2n.VOCAL
Titular: Ramon Vall Canosa
1er suplent: Paula Cobacho Pareja
2n suplent: Immaculada Masó Amigó
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Secció 2a.
Mesa B
PRESIDENT/A
Titular: Gemma Costa Sans
1er suplent: Ramona Gaya Duch
2n suplent: Antoni Llonga Ortíz
1er. VOCAL:
Titular: Antoni Costa Pedrós
1er suplent: Maria Teresa Castellà Buchaca
2n suplent: Josep Maria Pedrós Rodés
2n.VOCAL
Titular: Lluís Tolosa Visa
1er suplent: Ricardo Pérez Pérez
2n suplent: Maria Mercedes Santiveri Fabregat
3.- COMPROMÍS D’APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CONSORCI DE
L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA (629,20 €)
El senyor Alcalde presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ ACORD:
El Consell General del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, en sessió del
dia 24 de febrer de 2014, va acordar sol·licitar a les entitats que constitueixen
el Consorci que efectuïn una aportació extraordinària destinada al
finançament de la inversió que porta el títol d’Adequació del Centre
d’Informació de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Segons informació facilitada pel Consorci l’esmentada inversió disposa d’un
pressupost de 92.845,30 € i un finançament confirmat de 61.385,32 €. Atès
que amb el finançament indicat no es pot dur a terme l’obra que es preveu en
el projecte indicat, el Consell General del Consorci, en sessió de 24 de febrer
de 2014 va acordar:
«Comunicar a les entitats consorciades que sense aquesta aportació
extraordinària el Consorci no disposa de finançament per a l’execució del
projecte que porta el títol de Adequació del Centre d’Informació de l’Estany
d’Ivars i Vila-sana i la no execució d’aquesta fase del projecte general donaria
lloc a l’incompliment dels requisits que consten indicats a l’Acta de Constància
de fets de control financer de les ajudes percebudes amb càrrec al FEDER;
programa 2007-2013, Eix 4, que manifesta que “les instal·lacions no estan
destinades a l’ús previst”».
Segons l’acord del Consell General i d’acord amb l’art 27 dels Estatuts del
Consorci l’aportació que li pertoca a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell és 629,20 €,
import que equival a un 2% sobre l’import pendent de finançament, xifrat en
31.459,98 €.
Vistos els antecedents exposats, es proposa l’adopció del següent ACORD:
Aprovar una aportació extraordinària de 629,20 € amb càrrec al pressupost de
despeses de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
Comunicar aquest acord al Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol pregunta si ha finalitzat l’obra?
Sr. Xavier Pedrós: respon que si, es tracta de finalitzar l’obra per tal que
aquesta pugui entrar en funcionament, donat que es solament la primera fase
del projecte.
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Votació: La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9
membres assistents a la sessió.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE L’EDIFICI
MULTIFUNCIONAL: SEPARATA NOU CONSULTORI MÈDIC LOCAL”.
El senyor Alcalde presenta al Ple la següent proposta d’ACORD:
Vist que en data 12 de desembre de 2013 el Ple de la Corporació va aprovar
inicialment el projecte d’obra pública de competència municipal, redactat per
els serveis tècnics municipals, relatiu a l’execució de consultori mèdic a Ivars
d’Urgell denominat Projecte de l’ Edifici multifuncional: separata nou
consultori mèdic local”.
Atès que el projecte conté el desplegament complert de la solució òptima
adoptada en relació amb la necessitat d'infraestructures d’aquest municipi, el
qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el
detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació
posterior de l'obra.
Atès que en data 19 de desembre de 2013 es va publicar l’anunci d’informació
pública del projecte en el BOP núm.234 i en la pagina web de l’ajuntament
sense que es presentessin al·legacions durant el termini d’exposició pública
Vist l’informe emès pel serveis tècnics de la Diputació de Lleida, en aplicació
de l’art. 25.3 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra publica i Disposició
Addicional 2a.12 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova la
Llei de contractes del sector públic.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal redactor del projecte per mitjà del qual
es justifica la modificació que es realitza respecte del projecte aprovat
inicialment.
Atès que en la tramitació de l’expedient s’ha observat el procediment establert
en l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, en relació amb
els articles 37 i concordats del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 1 i 2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, atès que el pressupost de l’obra
ascendeix a l’import de 752.706,48 €, IVA inclòs amb el següent
desglossament:
Import PEC : 710.961,48 €
Quantitat assistència tècnica: 41.745,00 €
D’acord amb l’article 22 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, un
cop finit el termini d'informació pública i d'audiència, el ple de la corporació ha
d'adoptar la resolució corresponent, la qual pot ésser d'aprovació definitiva i
pot abastar tot l'àmbit del projecte o bé una part.
ACORD:
Primer: Aprovar definitivament el projecte d’obra pública de competència
municipal per a l’execució de: Edifici multifuncional. Separata Consultori
mèdic local
Pressupost total amb impostos i despeses: 752.706,48 euros
Import PEC : 710.961.48 € (execució per contracta)
Quantitat assistència tècnica: 41.745,00 €
Segon: Notificar aquesta resolució a Servei Català de la Salut del Departament
de Sanitat la Generalitat de Catalunya; a la Diputació de Lleida i si s’escau,
als interessats en l’expedient.
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Tercer: Publicar aquest acord al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis d’aquesta
corporació.
No obstant el Ple acordarà el que estimi més adient.
El Sr. alcalde explica que s’ha adaptat el projecte inicial a les necessitats i
disposició econòmica actual, que serà un edifici tancat, una fase finalitzada
que es podrà destinar a l’ús públic; quan les previsions econòmiques ho
permetin es continuarà amb un segona fase.
Diu, alhora des de l’Ajuntament estem treballant amb la Cooperativa d’Ivars
per posar en funcionament un centre per a la gent gran que s’ubicarà en
aquest mateix edifici.
Intervencions:
El senyor Ruben Serrano, diu que no estava d’acord amb el projecte inicial de
l’edifici multifuncional, però que sí està d’acord amb l’actual projecte del
consultori mèdic.
El senyor Josep Armengol, diu que l’il·lusionava el projecte total de l’edifici
multifuncional, no obstant no considera oportú realitzar la separata actual del
consultori, aquest no és el moment més adient per a fer l’obra.
Durant molts anys aquest edifici solament albergarà el consultori i la gent
gran s’haurà de desplaçar mentre es faci l’obra i s’adapti un nou espai per a
ells.
El senyor Alcalde, diu que la gent gran podrà tornat al centre un cop s’hagi
finalitzar l’obra i el nou centre.
El senyor Armengol, defensa la conservació de tot l’edifici de les antigues
escoles, es diu, un edifici singular, que val la pena conservar, o al menys es
pot conservar la façana en testimoni del conjunt actual.
Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta
Vots a favor set (7) CiU i IIV
Vots en contra : 0
Abstencions: 2 IIU
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PRESSUPOST 2014
(TRANSFERÈNCIES DE PARTIDES).
Memòria justificativa
Atesa la necessitat d’atendre despeses derivades d’obligacions no previstes o
insuficients en el pressupost aprovat.
Atès que en el pressupost aprovat es va preveure un fons de contingència per
import de 79.173,59 € per a atendre despeses urgents i necessàries.
Atès que en la memòria de l’alcaldia que s’acompanya al pressupost es preveu
que del fons de contingència se`n destinarà l’ import de 38.609,00 € a
l’aportació de l’Ajuntament en el finançament de l’obra, Edifici Multifuncional:
separata consultori mèdic Local, atès que del conveni a signar amb la
Diputació se`n desprèn que l’aportació definitiva de l‘Ajuntament serà de
35.548,07 €.
Altrament donat que el Consorci de l’Estany ha sol·licitat una aportació
extraordinària per import de 929, 00 € destinada a l’obra Centre d’Informació
de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, Centre d’Interpretació.
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Atès que la previsió d’interessos de mora en el pagament de factures fora de
termini pot resultar insuficient.
Es proposa una modificació de crèdits per transferència d’aplicacions de l’estat
de despeses del pressupost municipal per import de 38.177,27 € segons
quadres adjunts, per requerir-ho l’evolució de les despeses i les necessitats del
moment d’aquest Ajuntament.
Proposta de modificació
INCREMENT EN COMPTES DE DESPESES
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
programes
Capítol Concepte
312
761
011

767

934

352

Descripció

Aportació ajuntament a l’obra
Consultori mèdic local
Conveni)
Aportació Consorci de
l’Estany
Interessos de mora

Euros

35.548,07
629,20
2.000,00

TOATAL DESPESA

38.177,27 €

DISMINUCIÓ EN COMPTES DE DESPESES
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
Programes
Capítol Concepte
929
27

Descripció

Euros

Fons de contingència

38.177,20

TOTAL

38.177,20

D’acord amb les bases d’execució setena, paràgraf segon del pressupost,
correspon al Ple de la Corporació la competència per aprovar aquesta
modificació del pressupost, amb el quòrum de majoria simple
«Previ informe de l'interventor, els expedients de transferència de crèdit seran
aprovats per l'Alcalde en els casos següents:
- Quan afecti exclusivament a partides de despeses del capítol I del
pressupost.
- Quan afecti a partides de despeses del mateix grup de funció i dins dels
capítols 2,3 i 4 del Pressupost.
4.En la resta de casos, l'expedient serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament».
No obstant el ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions: no hi ha intervencions
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9
regidors que integren la corporació municipal.
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6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I
L’AJUNTAMENT
D’IVARS
D’URGELL
PER
A
L’ACTUALITZACIÓ
D’INFRAESTRUCTURA SANITARI AL MUNICIPI D’IVARS D’URGELL.
Sr. Alcalde presenta la següent PROPOSTA D’ACORD
Vista la proposta de conveni de col·laboració interadministrativa entre la
Diputació de Lleida, el servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
per a l’actuació d’infraestructures sanitàries al municipi d’Ivars d’Urgell
(Consultori mèdic local).
Vist el contingut de la Disposició addicional 2a. apartat 5è del R.D. legislatiu
3/2011, de14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, per mitjà del qual es preveu la possibilitat de que les
administracions publiques puguin signar convenis de col·laboració per a
l’exercici de les seves competències.
Vist que el Ple ha aprovat la corresponent modificació del pressupost de
despeses de l’Ajuntament, per tal d’atendre les despeses derivades de la
signatura d’aquest conveni.
Vist que la signatura d’aquest conveni no posa en risc la sostenibilitat
financera ni l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament, es presenta al Ple la
següent proposta d’ ACORD:
PRIMER: Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la
Diputació de Lleida, el servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
per a l’actuació d’infraestructures sanitàries al municipi d’Ivars d’Urgell
(Consultori mèdic local).
SEGON: Aprovar la constitució d’un aval bancari per import de 35.548,07 €,
equivalent a la participació de l’Ajuntament en el finançament de la inversió
del consultori mèdic local.
TERCER: Si s’escau, sotmetre a informació publica l’acord adoptat per mitjà
de publicació en el BOP de Lleida, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en
la seva pàgina web.
QUART: Donar compte d’aquest acord a les administracions interessades.
Intervencions:no hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per majoria absoluta
Vots a favor: 7 CiU i IIV
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 IIU
7.- APROVACIÓ ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER
LA LICITACIÓ , CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
L’OBRA EDIFICI MULTIFUNCIONAL: SEPARATA NOU CONSULTORI MÈDIC
LOCAL”.
El senyor Alcalde presenta al Ple la següent la PROPOSTA D’ACORD
-Vist que l’art. 93 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, atribueix a les diputacions
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competències relatives a l’assistència i cooperació jurídica i tècnica als
municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió.
-Vist que l’art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, regula
l’encàrrec de gestió entre diferents administracions per raons d’eficàcia.
-Vist el contingut de la Disposició addicional 2a, apartat 5è del RD legislatiu
3/2011, de14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
-Vist que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell té la voluntat de realitzar durant
l’exercici 2014 l’execució del projecte de l’obra denominat: Edifici
multifuncional. Separata consultoris mèdics locals, per al finançament del qual
disposa d’una subvenció atorgada per la Diputació de Lleida.
-Vist que d’acord amb l’art. 114.3.e) de DL 2/2003 i art.47.2,h) de la Llei de
Bases de règim local, per a la transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques es requereix un acord de ple amb majoria absoluta,
es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta D’ACORD:
PRIMER: Aprovar l’encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida consistent en:
Licitar, adjudicar, contractar, executar i assumir el pagament de les
certificacions d’obra corresponents a l’obra prevista en el projecte denominat:
Edifici multifuncional. Separata consultoris mèdics locals.
SEGON: Aprovar la transferència de funcions i les activitats vinculades a
l’encàrrec de gestió que consta en el punt anterior.
TERCER: Aprovar el compromís d’aportació de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
per l’import de 35.548,07 €, destinats al finançament de l’obra esmentada.
QUART: Sol·licitar a la Diputació de Lleida la instrumentalització d’aquests
acords per mitjà d’un conveni a subscriure entre Ajuntament d’Ivars d’Urgell i
l’ens provincial.
CINQUÈ: Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l’alcalde de
l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, per a la signatura dels documents que es derivin
d’aquest acord, als efectes de que es portin a terme totes les actuacions
necessàries per a la execució dels acords adoptats.
SISÈ: Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida.
Intervencions:
El senyor Josep Armengol pregunta si la signatura d’aquest conveni té alguna
conseqüència per l’Ajuntament.
El senyor Alcalde respon que únicament l’aportació de 35.548,07 €
Votació:
La proposta es aprovada per majoria absoluta
Vots a favor: 7 CiU i IIV
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 IIU

8.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ D’UN AVAL BANCARI PER GARANTIR
L’APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT AL FINANÇAMENT DE L’OBRA: EDIFICI
MULTIFUNCIONAL: SEPARATA NOU CONSULTORI MÈDIC LOCAL.
El senyor alcalde presenta al Ple la següent la PROPOSTA D’ACORD
-Vist el contingut del conveni de col·laboració Inter administratiu entre la
Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
per a l’actuació d’infraestructures sanitàries al municipi d’Ivars d’Urgell
(Consultori mèdic local).
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-Vist que en el pacte quart del conveni es requereix que, prèviament a la
licitació de les obres, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell acrediti la constitució d’un
aval bancari per import de 35.548,07 €, equivalent a la participació de
l’Ajuntament en el finançament de la inversió del consultori mèdic local.
-Vistos els antecedents i a l’empara de l’art. 49.6 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, el Ple adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la concertació d’un aval bancari per import de 35.548,07 €,
pel termini de nou mesos, en compliment del pacte quart del Conveni de
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el servei Català
de la Salut i l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a l’actuació d’infraestructures
sanitàries al municipi d’Ivars d’Urgell (Edifici multifuncional, Separata
Consultori mèdic local).
SEGON- Delegar a la Junta de Govern Local la competència per a designar
l’entitat bancària/financera amb qui formalitzar l’esmentat aval i aprovar el
contracte corresponent.
TERCER.- Facultar al senyor alcalde de l’Ajuntament per signar tots els
documents necessaris per a la seva formalització.
QUART- Autoritzar les modificacions del pressupost de l’Ajuntament en tot
allò que sigui necessari, per a assumir les despeses derivades de la
concertació de l’aval.
Intervencions: no hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 7 CiU i IIV
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 IIU
9.- DECRETS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte al Ple dels decrets de l’alcaldia del 1/2014 a 27/2014.
10.-INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT 1ER. TRIMESTRE DE 2014 I
PERÍODE MÍNIM DE PAGAMENT.
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emetem el
següent informe:
Antecedents
Primer.- El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments
efectuats amb contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l’administració d’aquesta entitat local, de conformitat amb el que es disposa al
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la Llei
LCSP, i establert a l’article 216.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, establint una reducció en els terminis de pagament de les
certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la
realització total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar al contractista
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els interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per
la Llei:
Any 2010

55 dies

Any 2011

50 dies

Any 2012

40 dies

Any 2013/2014

30 dies

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament,
aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d’Economia i Hisenda i al òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya, en aquest cas a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement.
Legislació aplicable
-Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
-Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tot el que antecedeix, s’emet el següent informe conjunt de tresoreria i
intervenció
INFORME
En data 1 de abril 2014 l’import de les obligacions pendents de pagament que
incompleixen els terminis previstos als articles 216.4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, son les que figuren en aquest informe.
Ajuntament:
Període mig de pagament: 40 dies
Import pendent de pagament dins de termini: 791,00 €
Pendent de pagament fora de termini: 64,36 €
Aula municipal de música:
Període mig de pagament: 1 dia
Pendent de pagament dins de termini: 36,40 €
11.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
El senyor alcalde informa al Ple dels següent assumptes:
1.- S’ha efectuat el pagament a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de la
liquidació per import de 3.103,35 € corresponent al cànon de control
d’abocaments no autoritzats, d’acord amb la resolució de la CHE de data
23/5/2013.
Així mateix s’informa que es va recorre l’esmentada resolució, recurs que va
ser desestimat per la Confederació.
El senyor Armengol diu que cal fer una acció conjunta amb tots els
ajuntaments afectats pel pagament d’aquest cànon. L’ACA és l’ última
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responsable d’aquest pagament, els ajuntaments i els usuaris paguen a l’ ACA
per mitjà dels cànons que es repercuteixen en els rebuts de l’aigua.
2.- S’informa de la Resolució del Director General d’Administració Local per
mitjà de la qual es comunica a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell de l’acceptació de
la renúncia de l’obra PUOSC 2012/832: Edifici multifuncional, casa de la vila,
consultoris, centre de dia i l’aplicació dels romanents d’aquest obra a
l’actuació següent:
Actuació núm. 2012/1200
Obra: Pavelló bàsic poliesportiu, 2a fase
Pressupost total : 328.754,27 €
Subvenció PUOS: 283.561,60 €
Aportació Ajuntament: 45.192,67 €
3.- S’informa al Ple de la recepció de l’informe núm. 6/2014 de 11 d’abril de la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya, en resposta a la sol·licitud d’informe realitzada per l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell, relativa a l’oportunitat d’incloure en el plec de clàusules
administratives d’un contracte d’obres (Pavelló) un clàusula mitjançant la qual
es prevegi l’obligació del contractista de finançar la totalitat de l’obra i a més
es vinculi el pagament del preu del contracte a les aportacions procedents
d’una subvenció.
De l’informe se’n desprenen les següents CONCLUSIONS:
1.- És l’administració actuant qui assumeix el pagament íntegre del preu
del contracte, i a de tenir la certesa pressupostària de poder assumir la
despesa.
2.- La Llei del contractes del sector públic,prohibeix, amb caràcter general
el pagament ajornat dels contractes de les administracions públiques.
3.- El preu dels contractes del sector públic i el dret de les empreses al
cobrament del preu, no poden quedar condicionats a l’efectiva recepció dels
imports de la subvenció amb la qual es financi l’objecte del contracte.
4.-S’informa al ple que la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya te
previst d’efectuar a data de 30/04/2014 el pagament a l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell, de l’import de 170.760,54 € corresponents a diferents
conceptes pendents de pagaments que afecta als anys 2010, 2011i 2012
12.- PRECS I PREGUNTES.
El senyor Ruben Serrano pregunta sobre la dimissió de l’AMPA de la Llar
d’infants municipal i perquè un 30% dels alumnes han deixat la llar.
La senyora Montserrat Coma respon:
“S’ha produït un malentès entre l’AMPA i les professores de la Llar, l’AMPA va
presentar un escrit amb diferents punts per mitjà dels que s’exigia algunes
modificacions en el funcionament de la Llar, algunes d’aquestes modificacions
ja s’han aplicat, respecte d’altres les professores han considerat que no es
poden aplicar sense perjudicar el funcionament del centre, fet que va provocar
el descontent d’alguns pares, la majoria de l’AMPA, la qual es va dissoldre i
alguns pares van treure els seus fills de la Llar municipal. Cal dir que alguns
pares de l’AMPA i un 50% de la resta de pares no estaven d’acord amb les
exigències contingudes en el document, la resta de membres de l’AMPA no es
van sentir recolzats, raó per la qual van presentar la seva dimissió.
El senyor Serrano pregunta que què es farà d’ara en endavant amb les
mestres?
La regidora Montse Coma respon que les professores s’han ajustat en algunes
de les exigències presentades; pel que respecta a la seva relació laboral amb
l’ajuntament continuarà com fins ara, atès que no hi ha causa
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d’acomiadament procedent, en aquest mateix sentit ens han informat els
serveis territorial d’Ensenyament de la Generalitat.
El senyor Jacint Planell diu que ha estat un conflicte entre pares,
l’Ajuntament respecta la decisió de la direcció de la llar.
El senyor Armengol, proposa la constitució d’una junta rectora que tingui
autoritat per intervindré i resoldre sobre possibles conflictes en el centre. La
resolució de la Junta seria vinculant sense que l’Ajuntament hagi d’intervenir
en els conflictes.
El senyor Xavier Pedrós, diu que la Directora de la Llar ha de tenir l’autoritat
per resoldre.
El senyor Ruben Serrano, diu que cal aprofitar la situació que s’ha donat per
millorar alguns aspectes en el funcionament del centre.
El senyor Armengol, diu que ha presentat la seva dimissió com a conseller del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell; pel que respecta a l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell i donat que estem en l’últim tram de la legislatura es mantindrà en el
seu càrrec de regidor fins al final d’aquesta.
Sense cap altra intervenció, el senyor alcalde dóna per finalitzada la sessió a
les 15.00 hores de la qual s’estén aquesta acta que certifico.
L’alcalde

La secretària
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