ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2014
Identificació de la sessió:
Núm.: 05/2014
Caràcter: ordinari
Data: 24 de setembre de 2014
Horari: de les 21.00 hores a les 22.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 24 de setembre de 2014, a les 21.00 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de la
senyora Montserrat Coma Ribera, que actua com a alcaldessa en funcions, per a dur a
terme la sessió ordinària convocada prèviament.
Hi assisteixen el regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
Senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera Llovera
En aquesta sessió assisteix la senyora Maria Teresa Segura, administrativa adscrita al
servei de comptabilitat.
La senyora alcaldessa obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació actes de les sessions de 29/04/2014 i 22/07/2014.
2.- Aprovació comptes generals de la Corporació, exercici 2013.
3.- Informe d’Execució del Pressupost 2n. trimestre de 2014.
4.- Informe morositat i estat de tresoreria del 2n.trimestre de 2014.
5.- Actualització inventari de béns.
6.- Inici expedient per a la cessió gratuïta de l’ús de l’edifici de l’Alberg Municipal a
l’Agrupament escolta d’Ivars d’Urgell.
7.- Canvi de signatures bancàries.
8.- Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític
de Catalunya, del 9 de novembre de 2014.
9.- Informes.
10.- Decrets de l’alcaldia.
11.- Precs i preguntes.
INTERVENCIONS:
La secretària informa al Ple de la substitució del senyor alcalde per absència per motiu
de malaltia i diu:
Per decret de l’alcaldia núm.23/2011, de data 23 de juny de 2011, es va adoptar la
següent RESOLUCIÓ:
“PRIMER. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell als
Regidors següents:
Sra. Montserrat Coma Ribera, 1a. Tinent d’Alcalde
Sr. F. Xavier Pedrós Rodés, 2n. Tinent d’Alcalde
Sr. Robert Visa Salvadó, 3r. Tinent d’Alcalde

Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon,
substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament,
en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les
seves atribucions.”
A causa de l’absència temporal de l’alcalde per motiu de malaltia, correspon a la 1a.
Tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Coma Ribera, assumir les competències i atribucions
del càrrec amb plenitud d’efectes.
Atès que es donen les circumstàncies previstes en l’art. 21 del R. D. Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, es dóna compte al Ple que la senyora Montserrat Coma Ribera
exercirà d’alcaldessa en funcions, amb plenes competències i atribucions, en absència
del senyor Ramon Maria Guiu Pujol, fins a la reincorporació d’aquest últim al seu
càrrec.
La senyora Montserrat Coma Ribera accepta la representació de l’alcaldia i la
substitució del senyor Ramon Maria Guiu Pujol com a alcalde de l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell i fins que es reincorpori de nou al càrrec.
El Ple es dóna per assabentat en aquesta sessió de data 24 de setembre de 2014.
1.- APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DE 29/04/2014 I 22/07/2014
Repartides amb anterioritat a la sessió les actes de les sessions del Ple celebrades els
dies 29 d’abril de 2014 i 22 de juliol de 2014 són aprovades per unanimitat dels
assistents a la sessió sense introduir cap esmena.
2.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ EXERCICI
2013
La senyora alcaldessa presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
Antecedents
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, 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 2013 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data
8 d’agost de 2014. Exposat el compte general al públic en els taulers d’edictes
municipals i en el Butlletí Oficial de la Província núm.155, de data 13 d’agost de 2014,
fins al dia 16 de setembre de 2014, 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 2013 de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i el seu
Organisme Autònom, Aula Municipal de Música, 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 corresponent.
SEGON: Retre els esmentats comptes de la corporació a la Sindicatura de Comptes.
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
Resultats de l’exercici: 144.013,15 €
B) COMPTE DE RESULTATS
Resultats de l' exercici: 144.013,15 €
C) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST:
de l’expressada liquidació es dedueix el següent romanent de tresoreria:
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT

IMPORT

1. (+) Fons líquids

67.140,14 €

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
306.748,97 €
(+) de Pressupostos tancats
399.590,42 €
(+) d'operacions no pressupostàries
7.777,69 €
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 €
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva

714.117,08 €

160.701,87 €
47.074,40 €
83.213,77 €
30.213,77 €
0,00 €

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

620.555,35 €

II. Saldos de dubtós cobrament

87.005,42 €

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

4.576,61 €
528.973,32 €

D) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS A COBRAR DE L’ EXERCICI DE 2008:
17.496,29 €
DRETS A COBRAR DE L’ EXERCICI DE 2009:
18.738,47 €
DRETS A COBRAR DE L’ EXERCICI DE 2010:
8.029,39 €
DRETS A COBRAR DE L’ EXERCICI DE 2011:
123.932,73 €
DRETS A COBRAR DE L’ EXERCICI DE 2012:
231.393,54 €
TOTAL
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
TOTAL

399.590,42 €
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1.300,00
5.275,00
24.953,26
24.668,52
27.216,92

€
€
€
€
€

83.413,70 €

E) MEMÒRIA
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el Balanç, en el
Compte de resultats econòmic-patrimonials 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 detingudament 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
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA donen el següent resultat:
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
Benefici de l’exercici: 53,98
B) COMPTE DE RESULTATS
Resultats de l'exercici: 53,98
C) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
De l'expressada liquidació es dedueix el següent romanent de tresoreria:
IMPORT

IMPORT

1.(+) Fons líquids
2.(+) Drets pendent de cobrament
(+) Del pressupost corrent
1.673,00
(+) De pressupostos tancats
18.298,47
(+) D'operacions no pressupostàries
00,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
00,00
3.(-) Obligacions pendents de pagament:
(+) Del pressupost corrent
0,00
(+) De pressupostos
0,00
(+) D'operacions no pressupostàries
2.079,94
(-)Pagaments realitzats .pendents d'aplicació definitiva
0,00

1.048,69
19.971,47

I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)

18.940,22
466,47
0,00
18.473,75

2.079,94

D) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS A COBRAR DE L’ EXERCICI 2008:
466,47
DRETS A COBRAR DE L’EXERCICI 2009:
306,00
DRETS A COBRAR DE L’EXERCICI 2010:
350,00
DRETS A COBRAR DE L’EXERCICI 2011:
500,00
DRETS A COBRAR DE L’EXERCICI 2012
16.676,00
TOTAL
18.298,47
OBLIGACIONS A PAGAR CAP
E) MEMÒRIA
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el Balanç, en el
Compte de resultats econòmic-patrimonials i en l’Estat de la liquidació del pressupost.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
La senyora Maria Teresa Segura Solé, administrativa adscrita al servei d’intervenció i
comptabilitat de l’ajuntament explica al Ple el contingut dels comptes generals.

Intervencions:
Sr. Rubèn Serrano Castellà: Diu que el seu vot a l’aprovació dels comptes generals
serà negatiu, fet que no implica cap recriminació vers el personal de l’ajuntament que
elabora el tancament de l’exercici. Diu que no obstant si vol fer una recriminació a
l’equip de govern, atès que considera que deixa la gestió econòmica als tècnics de
l’ajuntament; creu que cal una intervenció més política en l’aplicació i gestió del
pressupost municipal. Vol destacar els següents aspectes que considera negatius:
El deute de l’ajuntament és d’un 69,11 %.
Sense necessitat de fer cap altre crèdit, el deute actual s’amortitzarà l’any
2025.
Un cost de 55.000 €per enllumenat, manteniment de carrers és massa elevat.
Sra. Montserrat Coma Ribera: Diu que el cost elevat del consum d’energia elèctrica és
degut a l’increment del cost del subministres, no a l’ increment de consum per part de
l’Ajuntament, que intenta reduir-lo.
Sr. Josep Armengol Carrera: Diu que aquest serà per a ell l’últim tancament
pressupostari que farà com a regidor de l’ajuntament per tant serà una critica
constructiva, encara que contundent. Diu que tècnicament el tancament és correcte,
no obstant, políticament, la gestió del pressupost té molt que desitjar.
Del tancament se’n desprèn que l’ajuntament té un deute aproximat de 700.000 € i
un pendent de cobrament, també de 700.000 €, aproximadament. Amb aquestes
dades l’ajuntament no pot prosperar, té una carrega massa feixuga.
Cal fer un esforç per augmentar els ingressos en funció dels objectius que es volen
aconseguir.
Respecte de l’endeutament, aquest en sí mateix no és ni bo, ni dolent, tot va en funció
dels motius que han donant lloc a aquest endeutament. Considera que és correcte si
ha estat per inversions que beneficien la població, no obstant, cal tenir cura a
incrementar-lo en un futur.
Existeix també un problema de liquiditat per una deficient gestió de cobrament.
Segons les dades que consten en els comptes generals existeixen 300.000 pendents de
cobrament pel que respecta a l’exercici 2013 i 400.000 més que corresponent als
exercici anteriors. Pel que respecta a les Taxes resten pendents de cobrament 80.000
€.
Es pregunta de on prové aquest dèficit en la gestió de recaptació.
Tenint delegada a l’OA de la Diputació de Lleida la recaptació en executiva, considera
que aquest servei no és prou eficient.
Sr. Jacint Planell Pey: Contesta que els comptes generals de l’exercici 2013, són una
fotogràfica a 31-12-2013. Hores d’ara s’han cobrat part dels pendents de pagament
que compten a finals de l’exercici indicat.
Hi ha un pendent de pagament important donat que la Generalitat, a 31/12/2013, no
havia pagat moltes de les subvencions atorgades per a obres que ja hem realitzat i
certificat.
Sr. Josep Armengol Carrera: Diu que potser cal fer un escrit a la Generalitat
reclamant el pagament de les subvencions.
Sra. Montse Coma Ribera: Comenta que el senyor Ramon Maria ja va fer una gestió
davant dels Serveis Territorials de Governació i a resultes es van ingressar 170.000 €
corresponent a subvencions i altres ingressos pendents. És cert que encara resta un
import similar pendent de pagar.
Sr. Josep Armengol Carrera: Presenta propostes que poden millorar la gestió en el
cobrament i una millora en els ingressos.
1) L’Ajuntament ha de recuperar la gestió i cobrament del preu de consum l’aigua
domiciliària.
2) Incrementar la recaptació de l’IBI de Rústica, si cal amb una revisió dels valors.
Proposta que ja ha fet en altres sessions de ple.
3) Aprovar una taxa que gravi la contaminació ambiental. Si bé és cert que la
contaminació potser no es pot evitar sense obligar el tancament de les
indústries que la produeixin, almenys és pot gravar.

Sra. Montse Coma Ribera: Diu que el contracte amb l’empresa SOREA finalitza el mes
de desembre de 2015.
Sr. Josep Armengol Carrera: Comenta que l’actual situació econòmica ha fet que el
50% dels Ajuntaments que tenien adjudicat el servei de subministrament d’aigua
l’hagin recuperat.
La gestió directa des de l’ajuntament ha aconseguit reduir el cost del preu de l’aigua a
repercutir als usuaris.
Sr. Jacint Planell Pey: Diu que recuperar la gestió executiva per part de l’Ajuntament
no és viable ara per ara, donat que no es disposa de recursos suficients per que
aquesta sigui eficaç i eficient.
Amb anterioritat a l’any 2012, quant l’executiva de les taxes es realitzava des de
l’ajuntament els impagats eren més nombrosos que actualment que es realitza des de
l’ OA de la Diputació.
En quan a la gestió de l’aigua, crec que no és raonable finalitzar el termini de la
concessió. Tampoc és tant clar que el preu de consum de l’usuari resultés més barat
en cas que la gestió passés a ser directa des de el mateix Ajuntament.
Sr. Xavier Pedrós Rodés: Diu que també cal tenir en consideració la qualitat de l’aigua.
La concessionària del servei té mitjans per fer controls i mantenir la qualitat, en tant
que l’Ajuntament no en disposa.
En quan a la revisió dels valors de béns rústics, el Sr. Ramón Maria Guiu, alcalde, va
fer alguna gestió davant la Gerència del Cadastre. Ara per ara desconec el resultat de
la mateixa, però ens informarem al respecte.
Votació:
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 3 (IIU-PM i IIV-AM)
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
3.- INFORME D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, 2N. TRIMESTRE DE 2014
Es dóna coneixement al Ple de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de
la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostaria 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 Pressupostaria i Sostenibilitat Financera), les Corporacions Locals han de
enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació relativa a
l’execució trimestral (2n. trimestre del 2014).
De l’informe d’avaluació se’n desprenen les següents dades:
L’Ajuntament d’Ivars d‘Urgell i l’ OA Aula Municipal de Música compleix:
a) amb l’ objectiu d’Estabilitat Pressupostaria
b) amb l’objectiu de Regla de la despesa
El Ple es dona per assabentat de l’informe i mostra la seva conformitat.
4.- INFORME DE MOROSITAT I ESTAT DE TRESORERIA DEL 2N. TRIMESTRE DE
2014
Es dóna compte al Ple de l’Informe de morositat i estat de tresoreria del 2n. Trimestre
de 2014.
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. Allò que es disposa 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 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

30 dies

Any 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 a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest
cas a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament
d’Economia i Coneixement.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Per tot el que antecedeix, s’emet el següent informe conjunt de tresoreria i intervenció:
INFORME
En data 31 de juliol 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, són les que figuren en la relació comptable
que figura com a annex número 1 a aquest informe.
Ajuntament d’Ivars d’Urgell
Import fora del període legal: 1.153,36 €
Import dins de termini de pagament: 123.011,64 €
Termini mig de pagament: 5,7742 dies
Termini mig excedit: 7 dies
Existència en tresoreria: 01/01/2014 a 30/06/2014: 271.884,44 €
O.A. Aula Municipal de Música
Import fora del període legal: 0,00
Import dins de termini de pagament: 6.380,27 €
Termini mig de pagament : 5,4768 dies
Termini mig excedit: 7 dies
Existència en tresoreria: 01/01/2014 a 30/06/2014: 12.250,58 €
El Ple es dóna per assabentat de l’informe i mostra la seva conformitat.

5.- RECTIFICACIÓ INVENTARI DE BÉNS DE L’AJUNTAMENT.
Atès el que disposen els articles 103 al 118 del reglament de patrimoni dels ens locals
de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre i 222.3 del decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest ajuntament, amb efectes
d’1 de gener de 2014, amb la incorporació dels següents béns immobles:
IVARS D’URGELL
1.- Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell
Emplaçament: carretera de Barbens, s/n
Bé de domini públic/patrimonial
Valoració actual: 321.512,80 €
2.- Pavelló poliesportiu (en construcció)
Emplaçament: Carretera de Barbens, s/n
Bé de domini públic/Ús públic
Valoració actual: 657.093,56 €
3.-Punt d’informació turística i cafeteria a la Plaça Bisbe Coll
Emplaçament: Plaça Bisbe Coll
Bé de domini públic/Servei públic
Valoració actual: 157.240,13 €
4.-Finques expropiades i cedides a la Diputació de Lleida per destinar-les a l’obra
Condicionament del camí que enllaça la carretera d’Ivars d’Urgell a Castellnou
de Seana amb la carreters LV-3344, inscrites en el Registre de la propietat de
Balaguer:
FINCA NÚMERO 1
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 26,30m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001740000QA.
Polígon 10, Parcel·la 174 D, Subparcel·la 0D00.
FINCA NÚMERO 2
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 1.155m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001750000QB.
Polígon 10, Parcel·la 175 B, Subparcel·la 0B00.
FINCA NÚMERO 3
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 826,90m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001760000QY.
Polígon 10, Parcel·la 176, Subparcel·la 0000.
FINCA NÚMERO 4
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 272,30m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001770000QG.
Polígon 10, Parcel·la 177 H, Subparcel·la 0H00.
FINCA NÚMERO 5
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 18,00m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001780000QQ.
Polígon 10, Parcel·la 178, Subparcel·la 0000.
FINCA NÚMERO 6
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 4.944,90m².

DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001700000QX.
Polígon 10, Parcel·la 170, Subparcel·la 0000.
FINCA NÚMERO 7
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 1.372,50m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRRGUES REGISTRALS: Es desconeixen
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001530000QF.
Polígon 10, Parcel·la 153, Subparcel·la 0000.
FINCA NÚMERO 8
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 1.257,70m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001590000QX.
Polígon 10, Parcel·la 159, Subparcel·la 0000.
FINCA NÚMERO 9
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 12,30m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001500000QP.
Polígon 10, Parcel·la, 150, Subparcel·la 0000.
FINCA NÚMERO 10
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen
REFERÈNCIA CADASTRAL: Polígon 10, Parcel·la 145, Subparcel·la 0000
FINCA NÚMERO 11
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 17,90m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001360000QU.
Polígon 10, Parcel·la 136, Subparcel·la 0000
FINCA NÚMERO 12
SUPERFÍCIE AFECTADA: La superfície afectada per l’expropiació és de 511,90m².
DADES D'INSCRIPCIÓ REGISTRAL: No consten.
CÀRREGUES REGISTRALS: Es desconeixen.
REFERÈNCIA CADASTRAL: Núm. 25143A010001400000QH.
Polígon 10, Parcel·la 140, Subparcel·la 0000
Inscrites al Registre de la Propietat de Balaguer.
Terrenys obtinguts per mitjà de l’expedient expropiador de Taxació conjunta per a
l’obtenció dels sòls destinats a sistema viari d’enllaç entre la Carretera d’Ivars d’Urgell
a Castellnou de Seana amb la Carretera LV-3344 i cedits a la Diputació de Lleida per a
l’execució de les obres.
VALLVERD
1.- Sala de Vetlles de Vallverd
Emplaçament: Carrer Sant Miquel
Bé de domini públic/servei públic
Solar propietat del Bisbal d’Urgell, cedit en ús a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, per un
període de 35 anys a comptar des de el dia 17 de maig de 2011
Valoració: 100.228,88 €
2.-Centre cultural i assistencial de Vallverd
Bé de domini públic/servei públic
Emplaçament: Carrer Estudis, s/n
Inscrit en el Registre de la Propietat de Balaguer (F. 2682)
Valoració: 328.730,92 €
3.-Terrenys camp de Bitlles
Emplaçament: Polígon. 96824, parcel·la 04 (SU)
Superfície: 64,14 m2

Adquisició: expropiació
Emplaçament: polígon 96824, parcel·la 03 (SU)
Superfície: 27,68 m2
Adquisició: expropiació
Valoració conjunta preu JEC: 8.691,73 €
Valoració actual: pendent
Inscrites al registre de la Propietat de Balaguer
BAIXES.
Es dóna de baixa a l’inventari de béns l’edifici Escoles Públiques de Vallverd
que ha estat substituït per Centre cultural i assistencial de Vallverd.
Intervencions: No n’hi ha
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorables dels vuit(8)
regidors assistents a la sessió.
6.-APROVACIÓ INICIAL DE CESSIÓ GRATUÏTA DE L’ALBERG JUVENIL A
L’AGRUPAMENT ESCOLTA IVARSENC, D’IVARS D’URGELL
Vista la sol·licitud presentada per l’Agrupament Escolta Ivarsenc amb el compromís de
destinar l’Alberg Juvenil d’Ivars com a seu d’aquesta entitat sense finalitat de lucre.
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable, les modalitat de cessió i el
procediment a seguir.
Es presenta al Ple la següent proposta D’ACORD DE PLE:
PRIMER. Iniciar l’expedient per a cedir gratuïtament el bé immoble denominat Alberg
Juvenil d’Ivars d’Urgell, situat a la carretera de Barbens s/n, a favor de l’entitat
Agrupament Escolta Ivarsenc, entitat sense ànim de lucre que el destinarà a finalitats
d’utilitat pública o d’interès social, vinculades amb l’activitat pròpia de l’Agrupament,
d’acord amb el contingut de l’art. 49.1b) del Decret. 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
El termini màxim de cessió: Art 50.2 del DECRET 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, el qual diu:
«Si l’acord de cessió no estableix una altra cosa, s’entén que els fins per als quals s’ha
atorgat han de complir-se en el termini màxim de 5 anys, i s’ha de mantenir la seva
Destinació durant els 30 anys següents».
Sense perjudici del que el ple pugui acordar.
SEGON. Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública per termini de trenta
dies, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província amb la finalitat de que els
interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents.
TERCER. Trametre l’expedient per al seu coneixement a l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya.
QUART. Finalitzada la publicació, es prossegueixin els demés tràmits de l’expedient, i
que s’elevarà al Ple per a la seva aprovació definitiva per majoria absoluta. La cessió
definitiva es formalitzarà per mitjà de conveni.
Intervencions:
Sr. Rubèn Serrano: Diu: que el Ple aprova avui l’inici de l’expedient de cessió de
l’immoble, no obstant l’entitat Agrupament Escolta Ivarsenc, ja en fa ús. Considera
que això no és una bona practica. Tanmateix considera que la cessió hauria de ser per
un any, i revisar-la d’any en any.
També pregunta per les despeses de la posta a punt de l’Alberg i també es mostra en
desacord amb el fet que la cessió sigui gratuïta.

Sra. Montserrat Coma: Alcaldessa en funcions, diu que la pintura de l’espai és a
càrrec de l’Agrupament i l’Ajuntament ha assumit la despesa de canviar les reïxes de
les finestres que estaven malmeses.
Sr. Josep Armengol: Diu, que ell ha estat escolta i defensa aquest tipus d’agrupaments
i les activitats que realitzen, no obstant considera que l’alberg podria destinar-se a
altres finalitats. Continua dient que a Ivars tenim nombroses persones vingudes del
que coneixem com a tercer món, que durant aquest estiu ha viscut en condicions
deplorables, sense aigua, llum, sense cap possibilitat d’higiene.
L’alberg ha estat tancat des de la rescissió de la concessió i ara es cedeix a un grup de
nens quan aquest ja disposaven d’un local. Considera prioritari facilitar un
allotjament digne a questes persones que no en tenen cap o malviuen en algun espai
sense cap tipus de condicions d’habitabilitat.
Sra. Montserrat Coma: Diu que les persones per a les quals treballen els que
anomenem tercer món tenen l’obligació de facilitar-los allotjament en condicions.
Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta amb el següents vots:
Vots a favor: 6 (CiU i IIV-AM)
Vots en Contra: 1 (IIU-PM)
Abstencions:1 (IIU-PM)
7.- CANVI DE SIGNATURES BANCÀRIES
Atès que per decret de l’alcaldia núm.23/2011, de data 23 de juny de 2011, es va
adoptar la següent RESOLUCIÓ que diu:
“PRIMER. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell els
Regidors següents:
Sra. Montserrat Coma Ribera, 1a. Tinent d’Alcalde
Sr. F. Xavier Pedrós Rodés, 2n. Tinent d’Alcalde
Sr. Robert Visa Salvadó, 3r. Tinent d’Alcalde
Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon,
substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament,
en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les
seves atribucions.
Atès que per causa de l’absència temporal de l’alcalde, per motiu de malaltia,
correspon a la 1a.Tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Coma Ribera, assumir les
competències i atribucions del càrrec amb plenitud d’efectes.
Atès que es donen les circumstàncies previstes en l’art. 21 del R. D. Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim Local.
Atès que les competències assumides per la 1a. Tinent d’alcalde són plenes, i que pel
funcionament eficient i eficaç de l’entitat local cal modificar la signatura davant les
entitats bancàries i de crèdit, es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent
PROPOSTA D’ACORD:
1r.-FACULTAR la Sra. Montserrat Coma Ribera, alcaldessa en funcions, fins a la
incorporació del Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, per tal que representi l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell davant:
a) Entitats bancàries i de crèdit amb qui l’Ajuntament opera de forma habitual:
La Caixa, BBVA Institucions, BBVA, Banc Popular, Banc de Sabadell i Caixa
Rural de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell i qualsevol altra amb qui pugui operar
en un futur.
b) Entitats públiques i privades per les qual sigui necessària la signatura del
representat de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
A resultes del canvi efectuat els clauers de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell són, fins a
nova modificació, si s’escau:
Sra. Montserrat Coma Ribera , alcaldessa.
Sr. Jacint Planell Pey, tresorer de l’ajuntament
Sra. Teresa Morera Llovera, secretària – interventora

2n.-COMUNICAR aquest acord a les entitats afectades, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
Intervencions: No n’hi ha
Votació
La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 8 membres
assistents a la sessió.
8.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA, DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
La senyora alcaldessa, en nom del grup municipal de CiU, presenta al Ple la següent
moció, per a la seva aprovació si s’escau:
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes
tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300
anys, amb la Guerra de Successió i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les
constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern i amb
el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que
va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i
d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior
assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet
que ens va fer adonar que aquesta via era possible i que va evidenciar que hi havia
molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos
per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant.
La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats,
han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell
territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per
tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria
dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits
polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via
pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al
genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans,
socials i nacionals.

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar
una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva,
ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments
catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa,
cívica i pacífica.
ACORDS:
1.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
2.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització
de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei X de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.
3.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya
i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta
al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.
Intervencions:
Sr. Rubèn Serrano
Diu el següent: "Els motius a favor d'aquesta moció, és que aquí avui i gairebé a 800
ajuntaments d'arreu del país, en el transcurs d'aquesta setmana s'aprovarà la mateixa
moció, s'està donant suport a una llei de consultes que és un exemple i un referent de
democràcia en estat pur i que bàsicament ens ve a dir que els ciutadans i ciutadanes
d'aquest país podem votar el 9 de novembre. Però aquesta llei no només ens diu que
podrem votar el 9 de novembre sinó que també ens deixa votar i podem convocar
consultes populars per molts altres temes. S'ha acabat la manera de fer política només
preguntant cada 4 anys.

Si ens centrem en el motiu d'aquesta llei, ja fa anys que estem assistint a una
revolució pacífica i democràtica que crec és el que dóna legitimitat al procés, amb el
moviment popular que va fer possible les més de 600 consultes populars que va haver
arreu del territori. Les grans manifestacions del 2012, 2013 i la de 2014. La majoria
de la societat catalana vol decidir el seu futur, i és per aquest motiu que el meu vot
serà favorable.”
Sr. Josep Armengol
Diu el següent: “M’agrada parlar de política real, del que es fa des de l’ajuntament, del
fet que la Generalitat no paga servei socials, ni farmàcies, etc; estem entrant de nou
en una recessió econòmica de la que no saben com, ni quan en sortirem, i en canvi
des de fa temps estem parlant contínuament de política ficció: la consulta del 9 de
novembre de 2014.
El President i els consellers de la Generalitat saben que aquesta consulta no es
realitzarà, l’únic compromís del President era signar el decret de convocatòria, que
signarà demà; desprès de la signatura vindrà la prohibició de l’Estat de fer la consulta,
l’únic que es pretén és mantenir la crispació fins arribar a unes eleccions
plebiscitàries.
Lamento la mediocritat dels politics, la manca del senti estadista, que portaran a la
gent il·lusionada cap a la frustració.
La moció que es presenta diu que dóna suport a una convocatòria de consulta que en
aquest moment no està feta: Es vol crear un gran conflicte amb la implicació dels
ajuntaments. El camí de la independència no és un absurd, però no votaré en busca
d’una nostàlgia d’una pàtria perduda fa 300 anys.
Hi ha dos camins per aconseguir d’independència:
El camí més trillat és el conflicte, com Geòrgia a l’independitzar-se d’ Ucraïna.
Buscar un camí negociat, votant com en el cas de Quebec i Escòcia.
El camí que ha escollit el President de la Generalitat no existeix, és un camí que porta
confrontacions i frustració. Jo em nego a ser manipulat i en conseqüència em nego a
votar aquesta moció.”
Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb sis (6) vots a favor de CiU i de IIVAM.
Els regidors del grup municipal IIU-PM no voten la proposta.
9.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
S’informa al Ple respecte dels següents assumptes:
1.- Interposició de Recurs d’alçada i ampliació del mateix: Interposat pel Sr. Joan Roca
Farnell i altres contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 12 de
juny de 2014, per mitjà del qual s’informa favorablement l’ús provisional per recepció i
expedició de fruita en sistema urbanístic de vials, promogut per la SAT NÚM.1130
CAT BERNAUS PETIT.
2.- Interposició de Recurs de reposició: Interposat pel Sr. Joan Roca Farnell i altres
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2014, per mitjà del
qual s’autoritza l’ús provisional per recepció i expedició de fruita en sistema urbanístic
de vials, promogut per la SAT NÚM.1130 CAT BERNAUS PETIT.
3.- El Jurat d’Expropiació de Catalunya ha dictat resolució aprovant la fixació del preu
just per l’expropiació d’una superfície de 656,57 m2 de la parcel·la 109, del polígon 9
del terme municipal d’Ivars d’Urgell, propietat del Sr. Antoni Gilabert Tomas-Riverola i
altres, afectada pel projecte de Condicionament de camí que enllaça la carretera
d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana, amb la LV-3344 de Bellpuig al relleu de
Castellserà. Fase I.
Valoració Final del Jurat: 4.129,45 €

Valoració aprovada per l’Ajuntament: 3.902,00 €
Diferència que s’ha de sumar al preu just definitiu: 227,45 €
El Sr. Josep Armengol, es refereix a la valoració que el Jurat d’Expropiació va fer per a
l’expropiació de dues finques propietat de l’empresa ARSM.SA, afectades per projecte
de la variant d’Ivars d’Urgell, considera que el preu just fitxat pel Jurat es excessiu i
significa un greuge contra la resta d’expropiats, atès que la valoració significa un
increment d’un 400% sobre el preu just aprovat per l’Ajuntament.
4.- Adjudicació de contracte.- La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de setembre,
prèvia tramitació de l’expedient de licitació ha adjudicat al senyor Vicent Plana Ribé el
contracte administratiu per a l’explotació del Punt d’informació turística i cafeteria
amb terrassa a la Plaça Bisbe Coll.
10.-DECRETS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte al Ple dels decrets de l’alcaldia que van des del núm. 43/2014 al
núm. 50/2014, dictats entre el dia 6 d’agost de 2014 i el dia 15 de setembre de 2014.
11.- PREGS I PREGUNTES.
Sr. Ruben Serrano: Pregunta per la titulació de que disposa la senyoa Noemi Alonso
Fernández, treballadora de l’ajuntament d’Ivars, la qual ha estat destinada, en una
jornada de 2 hores i mitja a atendre el servei de menjador de la llar d’infants
municipals.
La secretària i la senyora alcaldessa informem que es tracta de personal de suport,
que la senyora Noemi Alonso disposa del títol de manipuladora d’aliments i que ara
esta participant en un curs per obtenir el títol de monitora de menjador.
També pregunta, el Sr. Ruben Serrano sobre la situació de les futures obres del
consultori mèdic a Ivars d’Urgell.
Sra. Montserrat Coma: Informa que ha sortit la publicació en el BOPL de l’anunci de
licitació del Projecte del nou consultori mèdic a Ivars d’Urgell.
Sr. Josep Armengol: Pregunta per la reunió que es va fer des de l’ajuntament amb
representants de la plataforma per mantenir les escoles velles.
Sra. Montserrat Coma: Des de l’ajuntament estem intentant conservar la part de
l’edifici on esta ubicada la llar de jubilats.
Sr. Josep Armengol: Pregunta per l’eliminació de l’O.A. Aula Municipal de Música.
Sra. Secretària: Diu que als efectes de simplificar la gestió econòmica municipal i
agilitzar la comptabilitat es va considerar adient eliminar l’organisme autònom que
gestiona l’Aula Municipal de Música, mantenint l’Aula que serà gestionada
directament per l’Ajuntament. També cal recordar que el conveni signat amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a la concessió d’ajuts destinats al
funcionament d’escoles de musica de titularitat municipal, esta signat amb
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, no amb l’Organisme Autònom de l’Aula Municipal de
Música.
Sr. Josep Armengol: Pregunta per la resposta que l’Ajuntament ha donat a la carta
que la Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat va adreçar als
alcaldes dels ajuntaments sol·licitant la seva disposició en relació al procés de la
consulta.
Sra. Montserrat Coma: Diu que l’Ajuntament no ha respòs a aquesta carta.
Sr. Josep Armengol: Pregunta per la finalització del Pavelló Poliesportiu.
Sr. Jacint Planell: Contesta que les obres s’iniciaran el proper any 2015, atès que cal
disposar de la consignació[o econòmica per iniciar la licitació.
Sr. Josep Armengol: Pregunta com va quedar el contenciós presentat per
Construccions Trull respecte el pagament d’interessos de mora.
Sra. Secretària: Respon que el Jutjat contenciós administratiu va acceptar l’acord
transaccional signat entre l’Ajuntament i l’empresa Trull, de forma que el contenciós
s’ha arxivat.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió, essent
les 23.00.hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcaldessa

La secretària

