ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2014
Identificació de la sessió:
Núm.: 07/2014
Caràcter: ordinari
Data: 10 de desembre de 2014
Horari: de les 20.00 hores a les 21.15 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 10 de desembre de 2014, 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 els regidors:
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
Senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Excusa l’assistència el Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
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 acta de la sessió de Ple de 18 de novembre de 2014
A) PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació sostre de la despesa any 2015.
3.- Aprovació inicial del pressupost de la Corporació municipal per l’ exercici
2015, bases d’execució, plantilla, retribucions.
4.- Aprovació inicial de la modificació número 7 del pressupost exercici 2014.
5.- Aprovació definitiva de la cessió d’us de l’Alberg Juvenil a l’Agrupament
Escolta Ivarsenc.
6.- Aprovació Padró municipal d’habitants a 01/01/2014
7.- Assumptes d’urgència, si s’escau.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
8.- Decrets de l’alcaldia
9.- Mocions, si s’escau.
10.- Informes alcaldia , si s’escau.
11.- Precs i preguntes

DECLARACIÓ ASSUMPTE D’URGÈNCIA:

D’acord amb l’art. 83 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, es proposa al Ple la declaració d’assumpte
d’urgència, als efectes de debatre la seva aprovació el següent tema: adhesió al
pla extraordinari d’assistència financera local 2014
1.-APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 18 DE NOVEMBRE DE 2014

Repartida amb anterioritat a la sessió l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia 18 novembre de 2014 es aprovada per unanimitat dels assistents a la
sessió sense introduir cap esmena.
2.-APROVACIÓ DEL SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA CORRESPONENT AL
PRESSUPOST DE L’ANY 2015 DE L’AJUNTAMENT.

Es presenta al Ple per a la seva aprovació si s’escau la següent PROPOSTA
D’ACORD
La Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera preveu
per a totes les Administracions públiques un sostre de despesa com a pas
previ a l’aprovació del pressupost.
Calculat el sostre de la depesa no financera per a l’any 2015, aquesta serà la
quantitat màxima a la que pot ascendir el pressupost de despeses de l’exercici
2015; aquest sostre està constituït per la despesa dels capítols de l’1 al 7,
descomptant el capítol 3 interessos de préstecs i la despesa del pressupost de
2015 que es trobi finançada amb fons finalistes procedents de la UE o altres
Administracions (subvencions finalistes capítol 4 i 7 d’ingressos).
En definitiva, és l’Estat espanyol qui fixa l’import que com a màxim pot
l’Ajuntament incrementar la seva despesa respecte de l’exercici anterior.
Aquest sostre de despesa no financera (exclòs capítol 9 de despeses,
amortització de préstecs) cal que sigui aprovat pel Ple de la Corporació, d’acord
amb l’art 30.1 de la Llei 2/2012; amb el colpiment d’aquest límit es garanteix
que l’Ajuntament és capaç de finançar tota la seva despesa no financera,
incloses les inversions, sense necessitat de acollir-se a l’endeutament.
Efectuats els càlculs per a determinar els sostre de la despesa no financera
de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a l’exercici 2015, els quals consten a
l’informe d’intervenció, es presenta al Ple de la Corporació la següent proposta
d’ ACORD:
APROVAR, d’acord amb l’art. 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el sostre de la despesa no
financera de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a l’exercici 2015, en la quantitat
de 1.498.880,64 €
Intervencions No hi ha intervencions
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
set regidors assistents a la sessió.

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL PER L’ EXERCICI 2015, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA,
RETRIBUCIONS.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
La interventora i la secretària de l’Ajuntament han emès els informes
favorables que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’aprovació del
pressupost no precisa de cap majoria qualificada, és suficient el vot favorable
de la majoria simple.
Per tant,
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015.
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i
l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
579.271,04
9.850,00
214.764,54
428.857,93
6.539,14
327.062,35

1.566.345,00

AJUNTAMENT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRESSUPOST
DE DESPESES
459.195,00
554.378,41
22.841,53
18.407,00
15.000,00
409.433,24
7.255,00
79.834,82
1.566.345,00

SEGON Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la
despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 1.498.992,49 € d’acord
amb el següent detall:

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
Despesa no financera

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
Marge compliment regla de la despesa
Marge compliment estabilitat

Despesa no
financera
459.195,00
549.378,41
22.841,53
18.407,00
20.000,00
409.433,24
7.255,00
1.486.510,18

1.116.636,11
1.104.153,80
12.482,31
19.352,06

Import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi
hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

12.482,31
1.498.992,49

TERCER Aprovar la plantilla de personal que consten en l’expedient del
pressupost.
QUART Aprovar la retribucions del personal
CINQUÈ Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
SISÈ Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentarhi reclamacions.
SETÈ L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Intervencions:
Sr. Ruben Serrano Castellana, pregunta a què es correspon la partida 170-131
personal laboral Medi Ambient.
Sra. Maria Teresa Segura, respon que a aquesta partida hi van assignades les
retribucions corresponents a personal de la brigada municipal, que realitza
tasques de manteniment de jardineria i altres vinculades al medi ambient.
Sr. Josep Armengol Carrera, diu: “no farem aportacions al pressupost, com
hem fet en altres exercicis, donat que tampoc s’ha reflectit en el pressupost
alguna proposta que hem fet, com ara la recuperació del servei de
subministrament d’aigua a domicili, s’ha efectuat en alguns ajuntaments i ha
significat un cost de l’aigua inferior, en un percentatge entre el 10% i15 %
sobre els cost del servei per mitjà de concessió administrativa a una empresa
externa”.
Sr. Jacint Planell Pey, diu, el 31 de desembre de 2015 finalitza la concessió del
servei, s’estudiarà la viabilitat de la proposta que presenta el Sr. Armengol.
Sr. Armengol, diu que també cal estudiar la possibilitat de reduir el consum
energia elèctrica, l’Ajuntament de Les Borges Blanques ha obtingut una
reducció important en el consum a resultes d’invertir en substitució de
l’enllumenat per altres de consum més reduït.
Sr. Jacint Planell, diu que estan estudiat des de l’equip de Govern la
possibilitat d’ efectuar la renovació de l’enllumenat per lets de baix consum.
Sra. Montserrat Coma Ribera,diu que el consum s’ha reduït, no obstant els
impostos que graven aquest consum s’ han incrementat fet que implica que la
factura final no es vegi reduïda.
Sr. Armengol diu, que en una visió general del pressupost cal destacar, com
ha fet en altres ocasions, el desequilibri entre els tipus que s’aplica a l’ IBI
d’Urbana i el que s’aplica a l’IBI de rústica, cal revisar els tipus de rústica,
donat que la situació actual genera una situació injusta des del punt de vista
de que siguis o no propietari de terrenys sotmesos a l’IBI de rústica.
També senyala el desequilibri que existeix entre el capítol I del pressupost de
despeses, Despeses de personal, i el capítol II de despese, despeses en serveis;
això no significa que s’hagin de reduir els sous del personal al servei de
l’Ajuntament, però si fora convenient incrementar la prestació de serveis cap
als veïns.
Estem davant d’un pressupost neutre, senzill, no hi ha cap projecte global;
crec que ja és l’hora de que els equips de govern elaborin un pressupost més
envejós i menys tècnic; un pressupost on quedi reflectida la idea que l’equip de
govern té sobre el que ha de millorar en el municipi.
Serveixi com a exemple una inversió i millora notable en ensenyament. S’ha
demostrat que de les crisis se`n surt amb inversió en investigació i
desenvolupament (I+D). Amb això vull dir que des de l’Ajuntament i en
col·laboració amb l’escola caldria potenciar actuacions en aquesta línia. Exp.
Informatitzar al 100% l’escola .
Altres projectes globals en benefici del municipi seria incorporar a la Fira altres
actuacions o exposicions, com podria ser l’exposició de cases de fusta i el seu
muntatge, o bé potenciar més les activitats relacionades amb l’’Estany.

Sra. Montserrat Coma, diu: l’Ajuntament participa i col·labora amb el projecte
d’iniciativa particular denominat d’IVARSEJA on hi participen 12 comerços
locals.
Sr. Armengol, diu , en quan al tema social em consta que hi ha famílies que
tenen dificultats per a menjar a diari i també per escalfar-se. L’ajuntament
podria promoure un programa d’ajut per a aquells que ho necessiten.
Sra. Montserrat Coma, a la gent que té aquestes necessitats els hi costa venir a
l’Ajuntament ha demanar ajuts, no obstant junt amb els serveis socials del
Consell Comarcal intentem pal·liar aquestes mancances, però cal dir que hi ha
persones que rebutgen els ajuts.
Sr. Armengol, des de l’ajuntament i amb la col·laboració de pagesos que
disposen d’arbres per fer llenya es pot coordinar un programa similar al “
ningú sense estufa”
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada.
Votació.
Vots a favor : 4 ( CiU)
Vots en contra: 2 PM- AII
Abstencions: 1 AM AIV
La proposta es aprovada per majoria simple.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2014. GENERACIÓ DE CREDIT I TRANSFERENCIA DE CREDIT

Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta d’acord
Memòria justificativa
Atesa la necessitat d’atendre despeses derivades d’obligacions no previstes o
insuficients en el pressupost aprovat: Substitució del sostre de la Sala de
l’edifici de la Casa de la Vila per un import de 54.381,39 €
Donat que la Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció per import de:
50.000,00 €.
Atès que el termini màxim per a l’adjudicació de la inversió és el 31 de
desembre de 2014.
Es proposa una modificació del pressupost per a generació de crèdit i per
transferència d’aplicacions de l’estat de despeses del pressupost municipal per
import de 54.381,39 € segons quadres adjunts, per requerir-ho l’evolució de
les despeses i les necessitats del moment d’aquest Ajuntament.

Proposta de modificació
Increment en comptes de Despeses
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
programes

Descripció

EUROS

CapítolConcepte

333

632

Substitució sostre de la Sala
de l’edifici de la casa de la vila

54.381,39

Increment en comptes d’ingressos:
GENERACIÓ DE CRÈDITS: 50.000,00 €
PRESSUPOST/Compte
s
Econòmic
CapítolConcepte
761

Descripció

EUROS

Subvenció Diputació
50.000,00

Disminució en comptes de Despeses:
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
Programes
Capítol Concepte
342
622

Descripció
Obres pavelló poliesportiu

Euros
4.381,39

D’acord amb les bases d’execució setena, paràgraf segon del pressupost,
correspon al Ple de la Corporació la competència per a aprovar aquesta
modificació de pressupost, amb el quòrum de majoria simple.
“Modificació del pressupost
Previ informe de l'interventor, els expedients de transferència de crèdit i generació
de crèdits seran aprovats per l'Alcalde en els casos següents:
- Quan afecti exclusivament a partides de despeses del capítol I del
pressupost.
- Quan afecti a partides de despeses del mateix grup de funció i dins dels
capítols 2,3 i 4 del Pressupost.
En la resta de casos, l'expedient serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament».
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions; No hi ha intervencions
Votació: la proposta presentada es aprovada per unanimitat dels assistents a
la sessió, amb 7 vots favorables.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CESSIÓ D’US DE L’ALBERG JUVENIL A
L’AGRUPAMENT ESCOLTA IVARSENC

En relació amb l’expedient relatiu a la cessió gratuïta del bé immoble
denominat Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell, a l’entitat sense finalitat de lucre
coneguda com Agrupament Escolta Ivarsenc, es presenta al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
Antecedents de fet:
PRIMER. Amb data 22 de setembre, es presenta la sol·licitud del Sr. Edgar
Aldana Antón, en representació de l’Agrupament Escolta Ivarsenc, en el que
sol·licita a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell la cessió gratuïta de l’edifici de l’Alberg
Juvenil a l’esmentada agrupació amb la finalitat de destinar-lo a les activitats
pròpies d’aquesta entitat sense finalitat de lucre.
SEGON. Amb data 23 de setembre, la Secretària - interventora va emetre
informes sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i en relació amb
el valor que suposa dels recursos ordinaris del pressupost el valor del bé
immoble.
TERCER. Amb data 24 de setembre, els Serveis Tècnics Municipals van emetre
un informe en relació amb les característiques del bé immoble a cedir i la seva
valoració i inclusió en algun pla d’ordenació.
QUART. Amb data 24 de setembre el Ple va adoptar l’acord inicial de
l’expedient de cessió gratuïta de l’ús del bé i amb data 10 d’octubre de 2014 es
publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 194 i en la pàgina
web de l’Ajuntament.
Durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació i/o
suggeriment a l’acord inicial.

CINQUE: L’edifici conegut com Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell és propietat de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i consta inscrit en l’Inventari de béns de
l’ajuntament, incorporat en l’última actualització aprovada en sessió de Ple de
data 24 de setembre de 2014
LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 211 i 212 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.
— Els articles 41, 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
— L’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
— Els articles 109 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
— Els articles 79 a 81 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
— La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Vist tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació
establerta en la legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de
l’Ajuntament, no essent necessari el vot de majoria qualificada al trencar-se
d’una cessió de l’ús no de la propietat.
ACORD
PRIMER. Cedir gratuïtament l’ús de l’Alberg Juvenil d’Ivars d’Urgell a la
entitat sense finalitat de lucre coneguda com Agrupament d’Escolta Ivarsenc;
Condicions de la cessió:
L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell manté la titularitat del bé.
L’Agrupament Escolta destinarà l’edifici cedit en ús a activitats vinculades
amb l’educació dels nois i noies de cara al seu desenvolupament com a
ciutadans.
La cessió de l’edifici es formalitzarà per mitjà d’ un conveni de cessió, on
quedarà reflectit els deures i obligacions de les parts.
SEGON: El termini de la cessió serà de DEU ANYS, a comptar des de la data
de notificació de l’acord d’aprovació definitiva a l’Agrupament Escolta Ivarsenc.
El termini de deu anys es podrà prorrogar, previ acord exprés entre les dues
parts, pel termini que es determini.
En cas de no ser destinat l’edifici a l’ús previst, l’Ajuntament podrà recuperar
l’ús del mateix, prèvia audiència a l’altra part i sense cap mena d
‘indemnització.
TERCER. Una vegada finalitzada la cessió gratuïta, anotar-la en l’Inventari
Municipal de Béns a l’efecte d’actualitzar-lo.
QUART. Facultar a l’Alcalde, o regidor que el representi, perquè subscrigui
totes les actuacions i documents que es derivin de l’expedient..
CINQUÈ. Notificar al representat de l’Agrupament Escolta Ivarsenc la present
resolució, el qual haurà de comparèixer en el moment que sigui emplaçat per a
procedir a la signatura del conveni que regula la cessió.
SISÉ. Trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè
efectuïn els oportuns assentaments registrals segons la legislació hipotecària i
a la Generalitat de Catalunya als efectes del seu coneixement.

Intervencions:
Sr. Ruben Serrano Castellana, diu que el seu vot serà d’abstenció atès que
considera que el termini de la cessió haurà de ser d’un any renovable
anualment, previ acord de les parts.
Votació:
Vots a favor: 4 CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions 3 ( AM-IIV i PM-IIU)
6.- APROVACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS REFERIDA A 01/01/2014

Legislació:
Articles 81 i 82 de Reial Decret 1690/1986 de 11 de juliol que aprova el
reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 17 de novembre de 2005 de la Sotssecretaria del ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la resolució de d’Institut
Nacional d’Estadística i de la Direcció General de l’Administració Local de 25
d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS.
Aprovació de les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró
habitants referides a 1 de gener de 2014
Núm. d’habitants al municipi d’Ivars d’Urgell: 1.607.
Intervencions:
No hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat , amb el vot favorable dels set(7)
regidors assistents a la sessió.
7.- ASSUMPTE D’URGÈNCIA.Declarat assumpte d’urgència es passa a debatre i votar la següent PROPOSTA
D’ACORD.
ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2014

PRIMER.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local 2014.
SEGON.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la
Diputació de Lleida un pagament per import de 30.711,29 €, per compte dels
crèdits que aquest Ajuntament té amb la Generalitat de Catalunya
corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL)-ajuntaments en data de 30
de setembre de 2014.
TERCER.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació

de Lleida, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de
Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
QUART.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014 exclusivament a satisfer
despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes,
concessionaris i altres proveïdors.
Relació de crèdits corresponents a l’Ajuntament que es troben inclosos en
aquest conveni:
FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
Anualitat 2013
Anualitat 2014 (31,6771276% del total)
30.711,29 €
TOTAL
30.711,29 €

Intervencions: no hi ha intervencions
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 7
regidors assistents a la sessió.
8.- DECRETS DE L’ALCALDIA

Es dóna compte al Ple dels Decrets de l’alcaldia compresos entre el número
51/2014 al número 58/2014.
9.- MOCIONS,

No es presenta cap moció.
10.- INFORMES DE L’ALCALDIA.

Es dóna compte al Ple del següents assumptes:
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tramés escrit relatiu a les obres
sense llicència situades al polígon 3, parcel·la 68 de Vallverd, per mitjà del que
insta a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per tal que en el termini de 10 dies, des
de la recepció de l’escrit de referència, incoï procediment de restauració de la
legalitat urbanística; finalitzat aquest termini, sense que s’hagi incoat
procediment, el Departament de Territori i Sostenibilitat restarà facultat per a
exercici la potestat de protecció de la legalitat urbanística.
Sense valor d’acord, els membres del Ple manifesten la seva conformitat a
delegar la potestat de protecció de la legalitat urbanística al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Es fa constar per la Sra. Montserrat Coma, que en un escrit de l’any 2013 des
de l’alcaldia de l’Ajuntament es va sol·licitar al Departament de Territori i
Sostenibilitat que exercís l’esmentada potestat urbanística, atès que
l’ajuntament no disposa de mitjans necessaris per a exercir-la.
El Departament va respondre facilitant recolzament i suport a l’ajuntament,
però sense acceptar la potestat de protecció urbanística.
Actualització cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica.
Efectuada consulta a la Gerència Territorial del Cadastre sobre la possibilitat
d’actualitzar els valors cadastral dels bens rústics, s’ha informat que
actualment des de la Gerència s’ està portant a terme regularitzacions per tal
d’aflorar edificacions existents en sòl no rústic.

Per tal de realitzar una actualització de cultius cal una petició escrita des de
l’ajuntament.

Sense cap altra intervenció, la senyora alcaldessa dóna per finalitzada la
sessió a les 21.15 hores de la qual s’estén aquesta acta que certifico.
L’alcaldessa

La secretària

