ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 21 DE GENER DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm.: 01/2015
caràcter: extraordinari
Data: 21 de gener de 2015
Horari: de les 20.00 hores a les 20.45 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 21 de gener de 2015, a les 20.00 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de la
senyora Montserrat Coma Ribera, que actua com a alcaldessa en funcions, per 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 Ruben Serrano Castellà
Excusa l’assistència el Senyor Jaume Giribet Rafart
Secretària: Teresa Morera Llovera
La senyora alcaldessa obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i expedient de licitació
per a l’adjudicació del contracte referit a l’obra prevista en el Projecte d’execució del
Pavelló Poliesportiu 2a. Fase.
2.- Aprovació concertació d’ una operació de crèdit-pont per import de 200.000 euros
destinats al finançament de l’obra Projecte d’execució del Pavelló Poliesportiu 2a. Fase.
3.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell al conveni d’encàrrec de
gestió de determinats serveis d’assistència tècnica - informàtica de la Diputació de
Lleida.
Desenvolupament de la sessió
1.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES A ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
EXPEDIENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE REFERIT A
L’OBRA PREVISTA EN EL PROJECTE D’EXECUCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
2A. FASE
La senyora alcaldessa presenta al Ple la següent proposta d’acord:
En data 14 de febrer de 2014 el Ple de l’Ajuntament d'Ivars d’Urgell va aprovar
definitivament el projecte de l’obra anomenada “Pavelló Poliesportiu d’Ivars d’Urgell
2a. fase”.
Aquest projecte ha estat elaborat per l’arquitecte municipal segons les previsions de
l’article 123 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, amb el replantejament degudament
efectuat en els termes establerts als articles 121 i 229 del mateix.

L’objecte d’aquest contracte és la finalització de les obres del Pavelló Poliesportiu .
El pressupost de l’obra és el següent
a)Execució material:
222.703,07 €
b) Despeses generals 13%: 28.951,40 €
c) Benefici Industrial 6%: 13.362,18 €
Suma b) + c) = 42.313,58 €
d) Control de qualitat: 2.227,03 €
e) Seguretat i salut: 4.454,06 €
Suma d) + e) = 6.681,09 €
f) Total suma: 271.697,74 €
(+) 21% IVA: 57.056,53 €
Total pressupost general: 328.754,27 €
Per aquest motiu es va resoldre per part l’alcaldia:
1. Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació de l’obra anomenada
Pavelló Poliesportiu, 2a fase
2. Que pels serveis tècnics municipals s’emeti informe que justifiqui les necessitats
que es pretenen cobrir amb aquest contracte, la idoneïtat de l’objecte i contingut,
de conformitat amb el que estableix l’article 22 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
3. Que s’emetés l’informe procedent de secretaria intervenció, sobre el procediment
legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària
respectivament; així com la redacció dels corresponents Plec de clàusules
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques.
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores del
procediment obert, amb tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació, per a la
licitació del contracte administratiu de l’obra Pavelló Poliesportiu 2a Fase.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació.
TERCER. Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del present contracte.
QUART. De conformitat amb l’establer al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 26 dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des del dia
següent al de la publicació al Butlletí oficial de la província de Lleida.
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per import de 328.754,27 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 342.622 del pressupost de l’exercici 2015. L’alcaldia serà l’òrgan encarregat
de tramitar e impulsar l’expedient per mitjà de les resolucions necessàries fins a
l’adjudicació, la qual serà efectuada pel Ple de la Corporació.
Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: Diu que, malgrat que considera que es tracta d’un obra necessària
i que s’ha de finalitzar el pavelló, mostra la seva disconformitat amb la proposta
presentada, donat que el projecte de l’obra a licitar es va aprovar definitivament el mes
de febrer 2014, per tant l’ajuntament ha tingut temps suficient per adjudicar aquesta
obra amb anterioritat, o bé esperar a licitar-la durant el mes de juny, amb el nou
consistori que surti desprès de les eleccions municipals.
Sra. Montse Coma, alcaldessa en funcions: Diu que no es tracta d’un tema electoral.
La raó per la qual adjudiquen l’obra en aquest moment és perquè es disposa de

tresoreria per fer front els pagaments, donat que s’ha ingressat subvencions de la
Generalitat que estaven pendents des de fa més de dos anys.
La Secretària: Diu que per a licitar l’obra durant l’exercici 2014 era necessari efectuar
una modificació de pressupost que, per l’import de la inversió i a efectes de
comptabilitat, no era aconsellable fer-ho en aquell exercici.
Sr. Xavier Pedrós: Diu que la voluntat de l’equip de govern és posar, tant aviat com
sigui possible, el pavelló totalment finalitzat a disposició de tots els ivarsencs, per tant
l’obra s’ha portat a licitació quan les previsions pressupostàries ho han permès.
Sr. Josep Armengol: Diu que no vol entrar en el calendari de licitació i execució de
l’obra, no obstant, el seu vot serà d’abstenció, atès que el seu grup no ha participat en
l’execució d’aquest equipament. No obstant celebra que es pugui finalitzar aquesta
obra i posar-la a disposició del municipi quan abans millor.
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (IIU-PM i IIV-AM)
2.- SOL·LICITUD DE CRÈDIT-PONT PER AL FINANÇAMENT DE LA PART
SUBVENCIONADA DEL PROJECTE DE L’OBRA: PAVELLÓ POLIESPORTIU A IVARS
D’URGELL, 2A. FASE
La Sra. Alcaldessa presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Antecedents:
PRIMER: Per resolució del director general d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, de 18 de febrer de 2014, es va aprovar el finançament de l’obra PUOS
núm.2012/1200 denominada Pavelló Poliesportiu, 2a fase
Finançament:
Pressupost total: 328.754,27 €
Aportació entitat local: 45.192,67 €
Subvenció PUOS 282.561,60 €
SEGON: La subvenció atorgada per al finançament de la inversió no serà abonada a
l’Ajuntament fins a la justificació de la despesa amb la presentació de les preceptives
certificacions d’obra.
No obstant, atès que la Generalitat té un retard mitjà de 24 mesos en el pagament de
les subvencions i l’avançament del pagament de les certificacions d’obra amb recursos
propis de l’ajuntament significaria un incompliment dels terminis de pagament
d’altres factures, i als efectes d’evitar que l’ajuntament entri en morositat, s’ha
considerat procedent sol·licitar una operació de crèdit-pont als efectes de disposar de
tresoreria suficient per realitzar el pagament de certificacions d’obra, a l’espera del
cobrament de la subvenció atorgada amb destí al finançament de l’obra.
Atès que el rati actual d’endeutament de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell és del 49,92 %
sobre els recursos ordinaris liquidats (última liquidació 2013), i el previst amb
l’operació de crèdit que es proposa serà del 66,80 %.
Atès que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell disposa d’un estalvi net positiu i compleix amb
els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
Atès que el seu període mig de pagament a proveïdors no supera en més de 30 dies el
termini màxim fixat per la llei, es presenta al Ple per a la seva aprovació, si s’escau, la
següent PROPOSTA D’ACORD:
1.- Iniciar els tràmits per a la concertació d’una operació de crèdit-pont per import de
200.000,00 € pel termini màxim de 6 anys, amb els dos primers anys de carència,

destinada a l’obra Pavelló Poliesportiu, 2a. fase, en subrogació temporal del pagament
de la subvenció del PUOS-2012 per import de 282.561,60 €.
2.- Presentar com a garantia la part corresponent de la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya destinada a l’obra PUOS núm. 2012/1200, per import total
de 282.561,60 €.
3.- Sol·licitar a tres entitats de crèdit proposta de contracte de préstec amb les
següents condicions:
Import: 200.000,00 €
Termini: 6 anys (màxim)
Carència: 2 anys dins del termini dels 6 anys
Pagament: trimestral
Quota d’amortització: fixa
4.- 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.
Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: Diu que la Diputació de Lleida té una línea d’ajuts a les entitats
locals per finançar interessos de préstec i es pot sol·licitar aquest ajut.
Sr. Josep Armengol: Pregunta perquè l’ajuntament no s’adhereix al Fons d’Impuls
Econòmic que l’Estat, per mitjà del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
posa a l’abast de les entitats locals, per tal de finançar el deute financer (crèdits) que
aquestes hagin de concertar.
Secretària: Diu que l’Estat convoca aquestes ajudes anualment, i que s’estudiarà si
l’operació de crèdit a sol·licitar reuneix les condicions de la convocatòria.
Sr. Josep Armengol: Diu que el seu vot serà favorable però sol·licita que s’estudiï
l’adhesió al Fons de l’Estat i que, un cop les entitats bancàries presentin les seves
propostes, sigui el Ple qui resolgui l’adjudicació del contracte de préstec.
Sra. Montserrat Coma: Diu que s’estudiarà la viabilitat d’acollir-se al Fons Estatal.
Votació: La proposta és aprovada per majoria absoluta
Vots a favor: 6 (CIU i IIU-PM). El Sr. Armengol vota a favor fent constar la seva petició
sobre l’estudi de la viabilitat d’acollir-se al Fons d’Impuls de l’Estat.
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (IIV-AM)
3.- CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA A L'AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
La senyora alcaldessa presenta al Ple la següent proposta d’acord:
La Diputació de Lleida, en l'exercici de les seves competències de cooperació local
(Arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local),
disposa dels mecanismes tècnics i lògics suficients per tal de facilitar la gestió, als
municipis, de les seves competències, entre les que es destaquen: gestió del Padró
d'Habitants, Gestió Tributària, Registre d'Acords, Registre d'Entrada i Sortida, Gestió
d'Expedients iniciats a l'Ajuntament, Recaptació voluntària i qualsevol altra actuació
que requereixi l'assistència tècnica i informàtica que li pugui proporcionar.
A aquests efectes ofereix als ens locals de la província de Lleida la possibilitat de
signar un conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica.
Amb caràcter exhaustiu i no limitatiu la prestació d'assistència tècnica anirà
encaminada a donar suport a les següents àrees:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants
Gestió Tributària
Recaptació voluntària
Registre d'Acords
Registre d'Entrada i Sortida
Gestió d'Expedients iniciats a l'Ajuntament
I amb caràcter general, qualsevol altra actuació que requereixi l'assistència
tècnica, en matèria informàtica, que li pugui proporcionar (Inclou la gestió de
Factura electrònica)

El finançament de la prestació del servei serà amb càrrec als pressupostos de la
Diputació de Lleida.
L'Ajuntament ha considerat d'interès l'oferiment de la Diputació per col·laborar en la
gestió i rebre l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves
competències.
A l’empara d’allò que determina l'article 15.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú:
« La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència
dels òrgans administratius o de les Entitats de dret públic, podran ser encomanades a
altres òrgans o Entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d'eficàcia o
quan no es disposin dels medis tècnics idonis per al seu desenvolupament."
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER: Aprovar el Conveni d'encàrrec de gestió de determinats serveis d'assistència
tècnica informàtica per part de la Diputació de Lleida a l'Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
SEGON: Facultat la senyora Montserrat Coma Ribera, alcaldessa en funcions, per tal
que signi els documents i acords necessaris per tal de fer efectiu l’acord adoptat.
TERCER: Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida i donar-ne la publicitat
necessària per mitjà de la pagina web de l’Ajuntament.
La senyora secretaria informa que es tracta de l’assistència tècnica, no de la
competència de gestió, i que l’encàrrec es pot de fer de forma gradual segons les
necessitats de cada moment.
No obstant, el Ple acordarà allò que estimi més adient.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Diu que es considera un defensor del municipalisme i considera
que la signatura d’aquest conveni significa la cessió desorbitada de competències
municipals cap a l’ ens provincial. Continua dient que els ajuntaments ens estem
despullant davant la Diputació, cedint cada cop més competències municipals.
Demana a la senyora alcaldessa si pot fer arribar al President de la Diputació de
Lleida, de part seva, la següent pregunta:
Ell aprovaria un conveni amb aquest contingut si l’altra part fos l’Estat espanyol?
Votació: La proposta és aprovada per majora absoluta
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 1 (IIU-PM)
Abstencions: 1 (IIV-AM)
Sense cap altra intervenció, el senyor alcalde dóna per finalitzada la sessió, a les 20.45
hores, de la qual s’estén aquesta acta que certifico.
L’alcalde

La secretària

