SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2015
CARTIPÀS MUNICIPAL
Identificació de la sessió:
Núm.: 7/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 1 de juliol de 2015
Horari: de les 21.00 hores a les 22.00 hores
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 1 de juliol 2015, 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 l’alcaldessa, senyora
Montserrat Coma Ribera, per dur a terme sessió extraordinària d’aprovació del
cartipàs municipal, convocada prèviament.
Hi assisteixen els regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Jordi Pifarré Saavedra
Senyor Francesc Gassó Minguet
Senyor Ruben Serrano Castellà
Senyora Shauna Bawn
Senyor Bernat Ramon Pedrós
Secretària: Teresa Morera Llovera
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per
ordre de la presidència s’inicia l’acte públic amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió extraordinària de
constitució del nou Ajuntament, celebrada el dia 13 de juny de 2015.
2.- Ratificació i assabentat al Ple dels decrets d’alcaldia:


Assabentat: Decret d’Alcaldia núm. 32/2015, de nomenament de Tinents
d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local.
 Assabentat: Decret d’Alcaldia núm. 33/2015, de delegació de competències
a la Junta de Govern Local.
 Assabentat: Decret d’Alcaldia núm. 34/2015 de delegacions especials de
competències als Regidors.
 Ratificació: Decret 35/2015, de nomenament de tresorer.
3.- Assabentat al ple de la creació dels grups politics.
4.- Proposta de creació de la Junta de Govern Local.
5.- Proposta periodicitat sessions del Ple.
6.- Proposta constitució Comissió Especials de Comptes.
7.- Proposta de règim de dedicació, retribucions de l’alcalde, assistències a òrgans
col·legiats i indemnitzacions.
8.- Proposta de representants municipals a altres òrgans col·legiats externs.
9.- Proposta de reconeixement de les signatures bancàries de l’Ajuntament.
10.- Constitució de la Junta de Portaveus.

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL
DIA 13 DE JUNY DE 2015
L’acta del la sessió del dia 13 de juny de 2015 ha estat repartida a tots els regidors,
amb anterioritat a la sessió. Sobre la mateixa no s’ha introduït cap esmena i és
aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels nou (9) regidors assistents a la
sessió.
2.- RATIFICACIÓ I ASSABENTAT AL PLE DELS DECRETS D’ALCALDIA





Assabentat: Decret d’Alcaldia núm. 32/2015, de nomenament de Tinents
d’Alcalde i membres de la Junta de Govern Local.
Assabentat: Decret d’Alcaldia núm. 33/2015, de delegació de competències
a la Junta de Govern Local.
Assabentat: Decret d’Alcaldia núm. 34/2015 de delegacions especials de
competències als Regidors.
Ratificació: Decret 35/2015, de nomenament de tresorer.

Assabentats:
Es dóna compte al Ple del contingut dels decrets de l’alcaldia que tot seguit es
transcriuen íntegrament:
“DECRET NÚM. 32/2015:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
1. ANTECEDENTS
Atesa la celebració de les eleccions municipals del dia 24 de maig de 2015, i havent
procedit el dia 13 de juny de 2015 a la constitució de la nova Corporació.
Aquesta alcaldia, en virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
ha de nomenar els tinents d’alcalde i designar els membres que han d’integrar la
Junta de Govern Local, en el supòsit que el Ple de la Corporació aprovi la proposta de
creació d’aquest òrgan de govern col·legiat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan
necessari de l’ajuntament.
2.2. El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern és
competència de l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
2.3. La composició de la Junta de Govern Local es troba regulada als articles 23.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
3. RESOLUCIÓ
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa
abans esmentada, RESOLC:

PRIMER. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell els
regidors següents:
Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés, 1r. Tinent d’Alcalde
Sr. Jordi Duran Vilalta, 2n. Tinent d’Alcalde
Sr. Jordi Pifarré Saavedra, 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.
SEGON. Nomenar membres de la Junta de Govern Local, condicionat a que el Ple
acordi la creació d’aquest òrgan col·legiat, els regidors següents:
Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés, 1r. Tinent d’Alcalde
Sr. Jordi Duran Vilalta, 2n. Tinent d’Alcalde
Sr. Jordi Pifarré Saavedra, 3r. Tinent d’Alcalde
TERCER. Notificar personalment la present resolució als designats; es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa. Remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix.
Igualment, publicar la Resolució en el taulell d’anuncis i pag web de l’Ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat, des del dia següent de la signatura de la
Resolució per part de l’Alcalde.
QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
que celebri.
Així ho mana i ho signa l’alcalde, a Ivars d’Urgell, 17 de juny de 2015
/Montserrat Coma Ribera.”
“DECRET NÚM. 33/2015:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Municipals. La nova
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a
la Junta de Govern Local.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia
la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els
municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les
delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries
indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3. RESOLUCIÓ
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:
PRIMER. Efectuar, a favor de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, una delegació genèrica
d’atribucions en les matèries següents:

ARTICLE
ATRIBUCIÓ DELEGADA
21.1.b)
Representar l’Ajuntament.
LRBRL
21.1.d)
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
LRBRL
21.1.f)
LRBRL

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i
disposar despeses dins del límit de la seva competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives
en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en
l’exercici anterior.
Ordenar pagaments i rendir comptes.
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)

21.1.g)
LRBRL

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les
retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

21.1.j)
LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la
competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
Tramitació i aprovació expedient de disciplina urbanística. Restauració i
sancionador.

21.1 n)
LRBRL

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de
les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat
estigui atribuïda a altres òrgans.

21.1.o)
LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a
la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

DA 2a
TRLCSP

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu
import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni ,
en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre
que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.

DA 2a
TRLCSP

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació
del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els
supòsits següents:
Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.
Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels
quals no es trobi prevista en el pressupost.

21.1.q)
LRBRL

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament
al Ple o a la Junta de Govern Local.
Assabenta de les comunicacions prèvies i control d’activitats i llicències en
règim de comunicació

21.1.r)
LRBRL

Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.

SEGON: Els acords que adopti la Junta de Govern local, en relació a les matèries que
li han estat delegades, gaudiran d’idèntic valor que aquells acords/resolucions que
dicti l’òrgan delegant ( Alcaldessa) i per tant posaran fi a la via administrativa en els
termes de l’art 52 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i amb els efectes
previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre
de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.
TERCER: Donar compte al Ple i Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, sense perjudici de la seva eficàcia des del dia següent al de la seva
signatura, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
Ivars d’Urgell, 17 de juny de 2015/Montserrat Coma Ribera/alcaldessa.”
“DECRET NÚM. 34/2015:
CONSTITUCIÓ D’ÀREES i DELEGACIONS ESPECIALS ALS REGIDORS
D’acord amb allò que estableix l’article 23.4 de la Llei 7/1985, art. 56 del DL 2/2003,
de 298 d’abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, art. 43 i 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde pot
realitzar delegacions especials a qualsevol dels regidors, als efectes de dirigir i
gestionar assumptes referits a una o varies matèries i/o àrees. A aquests efectes,
RESOLC:
PRIMER: S’estableixen les àrees competencials, configurades com a Delegacions
especials, que seguidament es relacionen, designant els regidors responsables i l’abast
de les delegacions:
1).-ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: URBANISME
Efectuar a favor del SR. JACINT PLANELL PEY una delegació específica d’atribucions,
d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:
 Normativa urbanística, planejament i projectes
 Obra Pública Municipal
 Obra Pública d'altres Administracions
 Llicències d'obres
 Disciplina urbanística
 Expedients de ruïna i ordres d'execució
 Oficina i SSTT municipals
 Obres d'emergència
 Cadastre rústica i urbana
2).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: ECONOMIA I FINANCES, INDÚSTRIA I NOVES
TECNOLOGIES
Efectuar a favor del SR. JACINT PLANELL PEY una delegació específica d’atribucions,
d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:
 Intervenció - Dipositaria
 Comissió Especials de Comptes
 Pressupostos
 Recursos propis: taxes, preus públics i contribucions especials
 Ordenances fiscals
 Relacions amb l’Organisme autònom de recaptació de tributs locals
 Recaptació
 Relació de factures i propostes de despeses
 Comptes
 Patrimoni: inventari

3).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: CAMINS
Efectuar a favor del SR. XAVIER PEDRÓS RODÉS una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb la matèria
següent:
 Camins
4).-ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: AGRICULTURA i RAMADERIA
Efectuar a favor del SR. JORDI PIFARRÉ SAAVEDRA una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries
següents:
 Agricultura
 Ramaderia
5).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: ENSENYAMENT
Efectuar a favor del SR. JORDI PIFARRÉ SAAVEDRA una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries
següents:
 Llar d’Infants
 Escola Mare de Déu de l’Horta
Substitut: Sr. Xavier Pedrós Rodés
6).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I TURISME
Efectuar a favor del SR. JORDI DURAN VILALTA una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries
següents:
 Activitats i manifestacions culturals al municipi excepte al nucli de Vallverd
 Biblioteca
 Aula municipal de música
 Centre Cultural
 Gestió d’immobles d’ús cultural
 Associacions culturals de la vila
 Activitats i manifestacions esportives al municipi excepte Vallverd
 Relacions amb les entitats i manifestacions esportives
 Relacions institucionals àrea esports del Consell Comarcal
 Esport escolar
 Gestió d’immobles d’ús esportiu
 Associacionisme juvenil
 Casal de joves
 Joventut
 Festes populars
 Informació i xarxes socials
 Turismes, promoció
7).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: VALLVERD
Efectuar a favor del SR.
FRANCESC XAVIER PEDRÓS RODÉS una delegació
específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb
les matèries següents:
 Enllumenat públic de Vallverd
 Instal·lacions municipals, conservació i manteniment (Casa Escoles)
 Manteniment, conservació i control servei municipal d’abastament d’aigua al
nucli de Vallverd



Manteniment conservació i control de les xarxes de clavegueres al nucli de
Vallverd
 Neteja i control de jardins al nucli de Vallverd
 Manteniment conservació i control del servei de recollida i tractament
d’escombraries i residus al nucli de Vallverd
 Cementiri municipal de Vallverd
 Relacions amb la Junta del Casal de l’Espiga de Vallverd
 Activitats i manifestacions esportives al nucli de Vallverd
 Activitats i manifestacions culturals al nucli de Vallverd
Abast de la Delegació: L’abast de la delegació comprendrà la direcció interna i la gestió
dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense
menyscapte de les competències pròpies de l’alcalde, el Ple o la Comissió de Govern.
8).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: MEDI AMBIENT
Efectuar a favor del SR. FRANCESC XAVIER PEDRÓS RODÉS una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries
següents:
 Manteniment conservació i control dels residus al municipi
 Exercici d’activitats: Intervenció administrativa en activitats subjectes a
informe o llicència medi ambiental; mesures correctores a establiments de
pública concurrència i obertura d’establiments
9).- ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: SERVEIS
Efectuar a favor del SR. FRANCESC XAVIER PEDRÓS RODÉS una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, per dirigir i gestionar els assumptes relacionats amb les matèries
següents:
 Manteniment, conservació i control de les xarxes de clavegueres al nucli d’Ivars
 Manteniment, conservació i control del servei municipal de recollida i
tractament d’escombraries al nucli d’Ivars
 Subministrament d’ aigua
 Via pública: manteniment i neteja viària
 Parcs i jardins
 Instal·lacions municipals: conservació i manteniment
 Enllumenat públic
 Supressió de barreres arquitectòniques
Regidor substitut: Jordi Duran Vilalta
Abast de les Delegacions: Amb caràcter general l’abast de les delegacions comprendrà
la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que
afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l’alcalde, el Ple o la
Comissió de Govern.
10).- Aquesta alcaldia, es reserva la direcció interna , la gestió i la resolució en les
següents matèries:
ÀMBIT DE LA COMPETÈNCIA: BENESTAR SOCIAL I SANITAT:
 Assistència social
 Serveis socials de base
 Relació serveis socials amb el Consell Comarcal
 Tercera edat
 Consultoris municipals
 Relació amb el personal del departament de Sanitat i Seguretat Social adscrit
als consultoris municipals
 Protecció de la infància
 Protecció de la família



Cooperació i relacions institucionals amb el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vilasana

SEGON. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució,
quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan
delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord,
l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació
s’entén acceptada.
TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï.
QUART. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
Ivars d’Urgell, 17 de juny de 2015/Montserrat Coma Ribera/alcaldessa.”
“DECRET NÚM.35/2015:
DESIGNACIÓ DEL TRESORER
1.-ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 2.3f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la
Corporació o a un funcionari de la mateixa.
2.2. Arran de l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i
164 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de
la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de
prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
RESOLC:
PRIMER: Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Jacint Planell Pey, regidor de la
corporació, el nomenament tindrà la vigència de l’actual legislatura.
SEGON: En els supòsits d’absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que
impedeixi al tresorer nomenat exercir les seves funcions, aquest serà substituït en les
funcions de tresorer pel regidor Sr. Jordi Duran Vilalta, qui exercirà en el mateix
règim jurídic que el titular.
TECER: Ratificar aquest Decret en la propera sessió que el Ple celebri i publicar
aquest acord en el BOP de Lleida i pàgina web de l’ajuntament, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la Resolució, d’acord
amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Ivars d’Urgell, 17, de juny de 2015/ Montserrat Coma Ribera/Alcaldessa.”
Aquest Decret es ratifica pel Ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
Vots a favor: 5 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (Endavant-AM)

El senyor Francesc Gassó Minguet diu que donat que no s’ha realitzat cap consulta
als membres del grup Endavant-AM, els seu vot és d’abstenció respecte de la
ratificació del nomenament de tresorer.
3.- ASSABENTAT AL PLE DE LA CREACIÓ DELS GRUPS POLITICS
Ateses les facultats establertes en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim
Local, article 50 apartat primer del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i les disposicions complementàries del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, relatives a la
constitució de Grups Municipals.
Vist l’escrit de constitució que han presentat els grups polítics de Convergència i Unió
i Endavant - Acord Municipal.
Considerant la procedència de que els Grups Polítics que integren la Corporació
gaudeixin, alhora, de la condició de Grups Municipals, a fi i efecte de llur actuació
corporativa, el Ple de l'Ajuntament ACORDA:
PRIMER.- Declarar constituïts en el sí de la Corporació la figura dels Grups
Municipals, els quals s'estructuraran en base a cada una de les llistes electorals que
han obtingut representació en el Consistori en les eleccions municipals celebrades el
24 de maig de 2015.
SEGON.- Els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, la seva denominació
específica, composició i portaveu, seran els següents:
GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Composició:
SRA. MONTSERRAT COMA RIBERA
SR. FRANCESC XAVIER PEDRÓS RODÉS
SR. JACINT PLANELL PEY
SR. JORDI DURAN VILALTA
SR. JORDI PIFARRÉ SAAVEDRA
Portaveu: Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés
GRUP MUNICIPAL ENDAVANT-ACORD MUNICIPAL
Composició:
SR. FRANCESC GASSÓ MINGUET
SR. RUBEN SERRANO CASTELLÀ
SRA. SHAUNA BAWN
SR. BERNAT RAMON PEDRÓS
Portaveu: Sr. Francesc Gassó Minguet
Tercer.- El Règim Jurídic dels Grups Municipals de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell serà
el previst en els articles 50 i 51 del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 23 a 29 del Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Real decret 2568/1986, de 28 de
novembre).
No havent-hi cap intervenció ni observació sobre aquest assumpte, el Ple es dóna per
assabentat i dóna la seva conformitat, quedant constituïts els grups politics
municipals amb el membres que consten al punt segon de la proposta.
4.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:

DISPOSICIONS LEGALS
Tal i com determina l'article 20.1, apartat b) de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local (LBRL) "la junta de govern local existeix en aquells
municipis amb població de dret superior als 5.000 habitants i en els de població
inferior, quan així ho disposi el ROM o així ho acordi el ple". en idèntic sentit, els
articles 48.1-b), del Decret Llei 2/2003, de 28 d'abril, que aprova la Llei municipal i
de Règim local de Catalunya (TRMRLC) i 35.2-d), del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) aprovat pel RD 2568/1986,
de 28 de novembre.
Conforme allò que s’assenyala a l’article 23 de la LBRL, a l’article 52 del ROF i l’article
54.1, del DL 2/2003, de 28 d'abril, TRLMRLC, la junta de govern local, atesa llur
naturalesa d'òrgan col·legiat, s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal d'aquets, els quals són nomenats i separats,
lliurement, per l'alcalde.
A la junta de govern local li corresponen les facultats d'assistència permanent a
l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, i l'exercici de totes aquelles
competències que el propi alcalde i/o el ple, en el seu cas, li confereixin, amb les
limitacions que els articles 21.3 i 22.4 de la LBRL i articles 52.4 i 53.3, del dl. 2/2003,
de 28 d'abril, TRLMRLC.
Considerant que l’existència de la Junta de Govern Local ha de possibilitar una major
eficàcia i coordinació en la presa de decisions i, per tant, suposarà un millor
funcionament de la corporació municipal.
En virtut, doncs, de quant s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Constituir, en el sí de l'Ajuntament d’Ivars d’Urgell, la Junta de Govern Local,
com a òrgan necessari i col·legiat, el qual s'integrarà per l'alcalde i tres regidors,
equivalents al terç del nombre legal de membres d'aquesta Corporació.
D’acord amb el Decret de l’alcaldia núm.35/2015 han estat designats membres de la
Junta de Govern Local, en el supòsit de la seva creació per acord de Ple, els regidors
següents:
Sr. Xavier Pedrós Rodes, 1r. Tinent d’alcalde
Sr. Jordi Duran Vilalta, 2n. Tinent d’alcalde
Sr. Jordi Pifarré Saavedra, 3r. Tinent d’alcalde
Segon.- La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats
següents:
 L'assistència permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
 L'exercici de les competències que l’Alcaldia, de forma expressa li delegui, les
quals es materialitzaran, en el seu cas, mitjançant Decret.
 L'exercici de les competències que el Ple, si s’escau, li delegui de forma
expressa.
Tercer.- Els acords que adopti la Junta de Govern en relació amb els assumptes o
matèries objecte de delegació, gaudiran d'idèntic valor que aquells acords que dicti el
Ple i/o l'Alcaldia en l'exercici de les atribucions no delegades i, per tant, posaran fi a la
via administrativa en els termes de l’article 52 de la LBRL i amb els efectes previstos a
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quart.- Els presents acords seran objecte de publicació al BOP i en la pag. web de
l’ajuntament, sense perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva
aprovació.
Intervencions:
Sr. Francesc Gassó (ENDAVAT-AM), diu: “Ens agradaria que s’hagués incorporat
representants del nostre grup dins la Junta de Govern Local, al no haver estat així, el
nostre vot a la proposta serà negatiu.

Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Vots a favor: cinc (5), CiU
Vots en contra : quatre (4), Endavant-AM
Abstencions: zero (0)
5.- PROPOSTA PERIODICITAT SESSIONS DEL PLE, DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Es presenta al Ple per a la seva aprovació, la següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament
El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat
Trimestral.
El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dijous dels mesos de març, juny,
setembre i desembre.
Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, el Ple es podrà
celebrar, amb idèntic caràcter d'ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.
L'hora de celebració serà a les 20.00 hores, durant els mesos de març i desembre i a
les 21.00 hores els mesos de juny i setembre.
Segon.- Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, celebrarà
les sessions ordinàries amb una periodicitat de cada quinze dies.
El dia de celebració serà el dimecres, preferentment a les 13,30. Si aquest coincideix
amb festiu o inhàbil, serà d'aplicació idèntica disposició que l’establerta per a les
sessions ordinàries del Ple.
Tercer.- Periodicitat de la Comissió Especial de Comptes
La Comissió Especial de Comptes celebrarà sessió d’acord amb a allò que determina
l'article 101 del DL. 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
L'hora de celebració de les sessions serà establerta pel president de la Comissió,
d’acord amb els altres membres que l’integren.
Quart.- Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran
d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.
Cinquè.- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
Intervencions:
Sr. Francesc Gassó (ENDAVAT-AM), diu: “La proposta del nostre grup és la celebració
de sessions ordiaries del Ple amb caràcter bimensual i, per tant, el nostre vot a la
proposta presentada serà en contra.”
Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Vots a favor: cinc (5), CiU
Vots en contra: quatre (4), Endavant-AM
Abstencions: zero (0)

6.- PROPOSTA DE CREACIO DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta d’acord:
Creació de la comissió especials de comptes
FONAMENTS DE DRET
Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 58 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.
A la Comissió Especial de Comptes li correspon l’informe dels comptes anuals previ a
l’aprovació pel Ple.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell que
estarà integrada per la representació proporcional dels diferents grups polítics que
integren la corporació. La composició serà la següent:
Núm. de membres de la Comissió especials de Comptes : Cinc (5)
Per CONVERGÈNCIA I UNIÓ: 3 (tres)
Per ENDAVANT-AM: 2 (dos)
President de la Comissió: Sr. Jacint Planell Pey (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)
Vocals: Sr. Xavier Pedrós Rodes (CiU)
Sr. Jordi Duran Vilalta (CiU)
Sr. Francesc Gassó Minguet (ENDAVANT-ACORD MUNICIPAL)
Sr. Bernat Ramon Pedrós (ENDAVANT-ACORD MUNICIPAL)
L’alcaldessa assitiarà a les sessions de la Comissió quan ella consideri oportú, amb
veu però sense vot.
Les sessions de la Comissió especials de comptes no són públiques.
SEGON.- Periodicitat.
La Comissió Especial de Comptes celebrarà sessió d’acord amb a allò que determina
l'article 101 del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, Test Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
L'hora de celebració de les sessions serà establerta pel president de la Comissió, d’acord
amb els altres membres que l’integren.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat dels 9 regidors assistents
a la sessió.
7.- PROPOSTA DE RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS DE L’ALCALDE,
ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS I INDEMNITZACIONS
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta d’ ACORD:
ANTECEDENTS
PRIMER.- El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
SEGON.- Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, en relació amb l’article 166 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, i
d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
ACORD DE PLE
En virtut, doncs, de quant s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER. Establir que, amb efectes de 14 de juny de 2015 s'estableixi el següent
règim de dedicacions i retribucions per als càrrecs electes de la present corporació:
Sra. Montserrat Coma Ribera, alcaldessa de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, exercirà el
seu càrrec amb dedicació exclusiva (100% de la jornada laboral, percebent des del dia
14 de juny de 2015 fins al dia 31 de desembre de 2015 la retribució de 971,91 €
bruts/mes, 12 pagues.
Des del dia 1 de gener de 2016 en endavant les retribucions de l’alcaldessa es
correspondran amb l’import de la compensació econòmica que assigni la Generalitat
de Catalunya com a compensació per a les retribucions a càrrecs electes en municipis
de 501 a 2.000 habitants.
La compensació econòmica a favor dels ajuntaments que abonin retribucions als
càrrecs electes 2015 es de 17.505,72 € en municipis de 501 a 2.000 habitants, en
regim de dedicació exclusiva.
Les retribucions són compatibles amb dietes i quilometratge, prèvia justificació de la
despesa i incompatibles amb assistències als òrgans col·legiats (Ple /JGL).
SEGON.- Excepte l’any 2015 les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat
Social.
TERCER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació,
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple: 30,00 euros/sessió.
2. Junta de Govern Local: 60 euros/sessió ordinària.
3. Dietes/indemnitzacions: Despesa real realitzada amb presentació dels
justificants.
4. Km: 0,19 cèntims d’euro/km.
QUART.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
CINQUÈ.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d'anuncis de la corporació i a la pàgina web de l’ajuntament.
Intervencions:
Sr. Francesc Gassó, diu: “Trobem correctes les retribucions assignades a l’alcaldia i
les assistències a Ple, que el nostre grup destinarà a publicacions que realitzi el grup
municipal. En quan a les assignacions per assistències a les Juntes de Govern Local
considerem que són excessives.”

Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, amb 5 vots a favor.
Vots a favor: cinc (5), CiU
Vots en contra: zero (0)
Abstencions: quatre (4), Endavant-AM
8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A ALTRES
ÒRGANS COL·LEGIATS EXTERNS
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta d’ ACORD:
Com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el dia 24 de maig de 2015,
s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la constitució del nou Ajuntament,
que va tenir lloc el passat dia 13 de juny.
Per aquest motiu es proposa designar els representants municipals a les entitats de
les que forma part l’Ajuntament, de la manera següent:
1.- Al Consorci de l’Estany:
- Sra. Montserrat Coma Ribera, alcaldessa
- Regidor substitut: Sr. Xavier Pedrós Rodés
2.-A la Mancomunitat Intermunicipal per a la Potabilització de les aigües de
Castellnou de Seana, Ivars d’Urgell i Vila-sana:
- Sra. Montserrat Coma Ribera
- Sr. Xavier Pedrós Rodés
- Sr. Jordi Duran Vilalta
- Regidor substitut: Sr. Jordi Pifarré Saavedra
3.-Al Consorci del PRODER:
- Sr. Jacint Planell Pey.
- Regidor substitut: Sr. Xavier Pedrós Rodés
4.-Al Claustre CEIP Mare de Déu de l’Horta:
- Sr. Jordi Pifarre Saavedra
- Regidor substitut: Sr. Xavier Pedrós Rodés
5.-Al Consell Escolar de la Llar d’Infants Nova Baldufa:
- Sr. Jordi Pifarré Saavedra
- Regidor substitut: Sr. Xavier Pedrós Rodés
6.-Al Consell Escolar de l’Aula Municipal de Música.
- Sra. Montserrat Coma Ribera, alcaldessa.
- Regidor substitut: Sr. Jordi Duran Vilalta
7.-A l’Associació Sant Miquel Arcàngel:
- Sr. Xavier Pedrós Rodés
8.-Al Consell Esportiu del Pla d’Urgell:
- Sr. Jordi Duran Vilalta
- Regidor substitut: Sr. Xavier Pedrós Rodés
9.- Malgrat no ostentar un càrrec dins de la corporació Municipal i atesa la vinculació
del Municipi d’Ivars d’Urgell amb la Fundació Maria Mercè Marsal, es proposa la
designació de la Sra. Maria Josepa Ardanuy Fullana com a representat del Municipi
d’Ivars d’Urgell en la fundació esmentada.

Intervencions:
Sr. Francesc Gassó Minguet, diu que s’abstindran en la votació donat que el grup
municipal no ha pogut participar en la formació de la proposta.
Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, amb 5 vots a favor.
Vots a favor: cinc (5), CiU
Vots en contra: zero (0)
Abstencions: quatre (4), Endavant-AM
9.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE LES SIGNATURES A LES ENTITATS
BANCÀRIES
Es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
Atès la celebració d’eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015 i la constitució
del nou Ajuntament el dia 13 de juny del present, es fa necessari nomenar les
persones que tindran reconeguda la seva signatura a les entitats bancàries on
l’Ajuntament hi té compte.
Per la




qual cosa es proposa al Ple , que s’autoritzin les signatures de:
Sra. Montserrat Coma Ribera, alcaldessa
Sr. Jacint Planell Pey, tresorer, si s’escau
Teresa Morera Llovera, secretària-interventora

Per tal què tots tres conjuntament puguin disposar del moviment de fons que hi ha
dipositats a les entitats bancàries, ordenar transferències i realitzar operacions que
siguin precises davant les següents entitats:
 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
 Secció de Crèdit de la Cooperativa d’Ivars
 Banc Popular Espanyol
 BBVA
 Banc de Sabadell
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat dels 9 regidors
assistents a la sessió.
10.- CONSTITUCIÓ JUNTA DE PORTAVEUS
Es presenta al ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
La Junta de Portaveus és un òrgan municipal complementari constituït per tots els
portaveus del grups municipals i sota la presidència de l’alcalde/alcaldessa.
La Junta de Portaveus es reunirà a requeriment de l’alcaldessa per tractar sobre
assumptes del ple i junta de govern local i altres que consideri convenients.
Els articles 48.2 i 49 de Reial Decret 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveu que l’ajuntament, en l’exercici
de la seva autonomia organitzativa, pot crear òrgans municipals complementaris, la

seva creació ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i
participació ciutadana.
En virtut de quant s'ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
ACORDS
PRIMER: Crear la Junta de Portaveus, que estarà constituïda per:
 President de la Junta: Sra. Montserrat Coma Ribera, alcaldessa
 Portaveu del Grup Convergència i Unió: Xavier Pedrós Rodés, 1r. tinent
d’alcalde.
 Portaveu del Grup Endavant-Acord Municipal: Francesc Gassó Minguet,
regidor.
SEGON: Funcions de la Junta de Portaveus:
 Emetre informes i declaracions, recomanacions que posin de manifest la
voluntat del grups politics de l’Ajuntament.
 Rebre informació sobre assumptes del Ple i Junta de Govern Local i qualsevol
altre que l’alcaldessa consideri oportú sotmetre al seu coneixement.
TERCER: Règim de la Junta de Portaveus
 Es reunirà com a mínim una vegada al més i sempre que l’alcaldessa ho
consideri oportú, preferentment al migdia.
 La Convocatòria de la Junta podrà fer-se per escrit o verbalment, sense
necessitat de cap tipus de formalitat.
 No requerirà la presència de la secretària de l’ajuntament, a excepció de quan
l’alcaldessa ho requereixi.
 Les seves atribucions no tindran caràcter resolutori, ni vinculant i estan
circumscrites al tractament de temes, a nivell d’intercanvi d’informació i punts
de vista.
Intervencions: No hi ha intervencions
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat dels 9 regidors
assistents a la sessió.
Sense cap altre assumpte que tractar i essent les 22.00 hores, l’alcaldessa aixeca la
sessió de la que, com a secretària, estenc aquesta acta.
L’alcaldessa

La secretària

Montserrat Coma Ribera

Teresa Morera Llovera

