ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2013
Identificació de la sessió:
Núm.: 08/2013
Caràcter: ordinari
Data: 12 de desembre de 2013
Horari: de les 20.00 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 12 de desembre de 2013, 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 del
senyor alcalde, Ramon Maria Guiu i Pujol, per dur a terme la sessió ordinària
convocada prèviament.
Es dona el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, atès que hi
assisteixen els nou regidors de fet i dret que integren la Corporació local,
acomplim el que disposen els art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 12 d’abril, de Bases
de Règim Local; art. 98 c) del Real Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que
aprova el Text refós de La Llei municipal i de regim local de Catalunya, i art.90
del ROF, Reglament d’Organització, Funcionament i regim jurídic de les
corporacions locals
Hi assisteixen els regidors:
Senyora Montserrat Coma Ribera
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
Senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera Llovera
El senyor alcalde obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent,
ORDRE

DEL

DIA

1.-Aprovació actes de les sessions de Ple de 30/09/2013 i 21/10/2013
A) PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació sostre de la despesa any 2014
3.- Aprovació inicial del pressupost de la Corporació municipal per l’ exercici
2014, bases d’execució, plantilla, retribucions.
4.- Aprovació inicial de la modificació núm. 6 del pressupost exercici 2013
5.- Informe de la intervenció i la tresoreria municipal Llei de morositat, tercer
trimestre de 2013
6.- Aprovació inicial del Projecte executiu de pavelló poliesportiu, 2a fase.
7.- Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu del consultori mèdic a Ivars
d’Urgell
(separata del Projecte de l’edifici multi funcional).

8.- Redistribució de l’ assignació PUOS 2012 (Obra núm. 2012/833 Edifici multi
funcional)
9.- Inici expedient per a la creació d’ una EMD a Vallverd.
10.- Assumptes d’Urgència , si s’escau.
B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
11.- Decrets de l’alcaldia
12.- Mocions, si s’escau.
13.- Informes alcaldia, si s’escau.
14.-Precs i preguntes
___________________

1.-APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DEL DIA
Les actes de les sessions de data, 30/09/2013 i 21/10/2013 repartides
juntament amb la convocatòria, es donen per llegides i són aprovades per
unanimitat dels nou regidors assistents al Ple.
2.-APROVACIÓ
DEL
SOSTRE
DE
DESPESA
NO
FINANCERA
CORRESPONENT AL PRESSUPOST DE L’ANY 2014 DE L’AJUNTAMENT I DE
L’ORGANISME AUTÒNOM AULA MUNICIPAL DE MÙSICA.
La Sra. Secretària - interventora dóna lectura al contingut del punt de l’ordre del
dia que diu:
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 2014, aquesta serà la
quantitat màxima a la que pot ascendir el pressupost de despeses de l’exercici
2014; 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
2014 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 el sostre de la despesa no financera de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i de l’Organisme Autònom Municipal per a
l’exercici 2014, els quals consten a l’informe d’intervenció, es presenta al Ple de
la corporació la següent proposta d’ ACORD:
PRIMER.- Aprovar, d’acord amb l’art.31 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 2014, en la
quantitat de 1.134.371,25 euros.
SEGON.- Aprovar, d’acord amb l’art. 31 Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, el sostre de la despesa no
financera de l’Organisme Autònom Aula Municipal de Música d’Ivars
d’Urgell per a l’exercici 2014, en la quantitat de 90.502,75 €
Intervencions:
 El senyor Josep Armengol demana alguns aclariments sobre la composició
del sostre de la despesa que són resolts per la secretària –interventora.
 El senyor Ruben Serrano diu que s’abstindrà en la votació atès que
l’aprovació d’aquest sostre de la despesa és una imposició de Madrid.
Votació:
La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb. 8 vots a favor.
Vots a favor: 8 CIU i PM-IIU
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 abstenció AM-IIV
3.-APROVACIÓ
PRESSUPOST
PER
A
L’EXERCICI
2014,
BASES
D’EXECUCIÓ, PLANTILLA I RETRIBUCIONS DE L’AJUNTAMENT I
ORGANISME AUTÒNOM AULA MUNICIPAL DE MÙSICA
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’ ACORD:
Antecedents
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.
La secretària - interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Fonaments de dret
1. Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
per la qual es regula l’aprovació del pressupost de les entitats locals.
2. Atesos els articles 22.2.e, i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 1.3 i 14.5 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de
reforma de la funció pública.
3. Atesos els articles 89 i 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local i els articles 290 i 127 del Text refós, aprovats per Reial
Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, referents a l’aprovació de la plantilla i la
relació de llocs de treball.
4. Atès el contingut del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el títol 6è
del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en matèria de pressupostos.
5. Ates el contingut del la Llei 2/2012 de 27 d’abril de Estabilitat pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.

Per tot això, d'acord amb l'art. 168 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
El quòrum necessari per a l’aprovació del pressupost és de majoria simple.
Vist els antecedents i la legislació es presenta al Ple, per a la seva aprovació, la
següent proposta D’ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per l’exercici
2014: Ajuntament i Organisme Autònom Municipal: Aula Municipal de música.
El resum per capítols és transcriu integrament:
PRESSUPOST GENERAL DE L’ AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOLS
DENOMINACIÓ
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERENCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
6
ALIENACIO D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS
ESTAT DE DESPESES
CAPITOLS
DENOMINACIÓ
1
DESPESES DE PERSONAL
2
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFRENCIES CORRENTS
5
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS
528.913,67
9.850,00
177.608,77
425.762,95
4.979,61
0
79.261,00
0
0
1.280.376,00
EUROS
374.358,20
550.467,83
33.783,97
51.175,00
0
116.585,00
8.000,00
0
146.006,00
1.280.376,00

PRESSUPOST ORGANISME AUTÒNOM AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESTAT D'INGRESSOS
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIO
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIO D'INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

EUROS
0
0
42.888,25
44.500,00
1,75
0
0
0
0

TOTAL INGRESSOS

87.390,00

ESTAT DE DESPESES
CAPITOLS
1
2
3
4
5

DENOMINACIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFRENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS

EUROS
78.783,86
8.606,14
66,14
0
0

6
7
8
9

INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

0
0
0
0

TOTAL DESPESES

87.390,00

CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I DE L'OOAA AULA MÚSICA.-2014
INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

582.913,67 €

CAPÍTOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

9.850,00 €

CAPÍTOL 3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

220.497,02 €

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

438.262,95 €

INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL 5
B) OPERACIONS DE CAPITAL

CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

6
7
8
9

ALIENACIÓ D'INVERSIONS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS:

4.981,36 €

- €
79.261,00 €
- €
- €
1.335.766,00 €

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

1
2
3
4

DESPESES DE PERSONAL
DES.BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

453.142,06 €
559.073,97 €
33.783,97 €
19.175,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL

6
7
8
9

INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

116.585,00 €
8.000,00 €
- €
146.006,0 €
1.335.766,00 €

Segon: Aprovar les plantilles i retribucions del personal que consten en
l’expedient del pressupost.
Tercer: Aprovar les Bases d’execució del pressupost general.
Quart: Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils per mitjà d’edicte
en el BOP de Lleida i taulell d’ anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació
d’al·legacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el període d’exposició pública i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’ hagi complert el que disposa l’art. 112.3 de la Llei 7/1985
de 2 abril i l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març de TRLRHL.
Intervencions:
El senyor Ruben Serrano Castellà diu que troba en falta consignació
pressupostària destinada a les entitats locals que treballen i organitzen activitats
en benefici del municipi.
Pregunta per l’ import de 2.000 euros destinats a publicacions BOP
Pregunta per l’ increment, respecte del pressupost de 2013, de la partida
destinada a retribucions de càrrecs electes.
El senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora Maria Teresa Segura,
administrativa adscrita al servei de compatibilitat, que assisteix a la sessió com a
suport d’intervenció.
La senyora Segura, respecte publicació d’edictes , diu que l’import s’ajusta a la
despesa que es genera, inclou la publicació anuncis al BOP, DOGC i Diaris de
tirada provincial. Respecte a les retribucions dels càrrecs electes, diu que en el
pressupost de l’exercici 2013 les retribucions a càrrecs electes constaven en dues
anotacions diferents, alcalde i tinent d’alcalde; en el pressupost de l’exercici 2014
les dues anotacions s’han unificat en una sola; no es produeix cap increment de
consignació, sinó que els imports assignats a retribucions de càrrecs electes
s’unifiquen en un sol apunt i constitueixen una sola partida del pressupost.
El senyor Ramon Maria Guiu, Alcalde diu que en quant a les entitats, la situació
econòmica actual ha obligat a la reducció de despeses, no obstant l’ajuntament
col·labora amb les entitats facilitant a les mateixes els locals on realitzen les
activitats, a la vegada que es fa càrrec del consum elèctric, la calefacció... quant la
situació econòmica millori es posarà en consideració l’atorgament d’ajuts
econòmics, tal com es feia en anys anteriors.
El senyor Josep Armengol Carrera diu que considera aquests pressupostos
injustos i desproporcionats, fent al·lusió sobre la desproporció que existeix entre la
recaptació de IBI de rústica (81.000 €) i IBI urbana (340.000 €).El valor del béns
urbans s’ha reduït en un 40% en aquest últims dos anys, quant el valor dels béns
rústics s’ha incrementat o bé s’ha mantingut. Per cada euro de rústica se`n cobra
4 euros en urbana. És un sistema injust per aquells que no tenen béns de
naturalesa rústica.
Si l’ajuntament fa una revisió dels valors de rústica incrementarà la recaptació per
aquest impost en 100.000 ó 200.000 euros més.
Alhora estem davant d’un pressupost desaprofitat, la previsió de l’import de
79.173,59 € com a fons de contingència, en les despeses, s’hauria de destinar a
obres com ara a l’arranjament de voreres, recuperar la setmana cultural de Sant
Andreu i/o re inventar la fira de Sant Andreu; potenciar la biblioteca municipal i
biblioteca de l’escola, adquirint material i equips informàtics més actualitzats, els

actuals estan obsolets, col·laborar econòmicament amb algun programa didàctic
que pogués organitzar l’escola.
En quant a les inversions, el pressupost de l’any 2014 per import de 116.585 €
reflexa una reducció important respecte dels anys 2012 i 2013. Cal fer constar que
tenim un equipament -Pavelló Poliesportiu- sense finalitzar, caldria concentrar
esforços per finalitzar aquesta inversió, que actualment no disposa ni de vestidors,
ni lavabos.
En quant a la previsió d’ingressos corresponents a la Participació en els ingressos
de l’Estat (PIE) està previst un increment del 30% respecte de l’any 2013, a que és
degut?
La senyora Maria Teresa Segura, respon dient que entre el mes d’octubre de 2012
i maig de 2013, com a conseqüència de la participació de l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell en el Pla de pagaments a proveïdors, l’Estat va realitzar retencions del PIE
en concepte de l’avenç que aquest va fer als proveïdors creditors de l’ajuntament,
retenció que va significar una reducció d’aquesta aportació de l’Estat.
Atès que aquesta retenció del PIE ja no es realitzarà durant l’any 2014, la
consignació en la partida corresponent del pressupost d’ingressos preveu el 100%
dels ingressos per aquest concepte, més l’import de la liquidació de l’any 2011,
que es liquidarà durant l’any 2014.
El senyor Armengol pregunta sobre l’increment del consum de combustible en
edificis municipals.
La senyora Segura diu que la previsió s’ ajusta al consum real, en funció del cost
del consum durant l’any 2013
El senyor Armengol pregunta quin criteri es segueix en la previsió de la despesa
destinada als serveis de recaptació de la Diputació.
La senyora Maria Teresa Segura respon que es tracta d’un percentatge sobre
l’import recaptat, aquest ve determinat dins del conveni de delació de la gestió.
El Sr. Josep Armengol, pregunta a quins interessos es refereix la partida de
“interessos demora”,
La Sra. M. Teresa Segura, contesta que als interessos que sol·licita l’empres
Construcción TRULL per demora en el pagament de factures.
La Sra. Secretaria, informa que l’empresa Construccions Trull ha interposat un
recurs contenciós contra l’Ajuntament reclamant els interessos per la demora en
el pagament de factures relacionades amb el pavelló.
El Sr. Ramon Maria Guiu, diu que es va arribar a un acord amb l’empresa per al
pagament fraccionat de factures pendents, un cop pagat el 100% de les factures,
Construccions Trull reclama ara els interessos de demora.
El Sr. Josep Armengol, manifesta que la previsió per honoraris de redacció de
projecte del capítol . 6 de despeses és molt elevada.
La Sra. Secretària diu que la consignació prevista correspon a l últim pagament
dels honoraris totals per la redacció del projecte del pavelló. Els honoraris es
calculen en funció del pressupost total del pavelló, quantificat en més de 900.000 €
En aquest punt s’estableix un seguit d’intervencions relacionades amb l’execució
del projecte del pavelló i les modificacions a resultes de la renúncia de la
subvenció del Consell Català d’Esports.
El Sr. Alcalde, respon en quant a la revisió dels valors de béns de naturalesa
rústica que es farà una consulta al cadastre sobre les possibilitats de revisió dels
valors.
La Sra. Secretària, respon, en quant al fons de contingència, que aquesta partida
preveu l’aportació de l’ajuntament en concepte de recursos propis destinats al
finançament de les inversions que es preveu realitzar durant l’any 2014:
Finalització del pavelló, Edifici consultoris mèdics a Ivars d’Urgell, Arranjament del
sostre de la sala de la casa de la Vila. Es preveu que aquestes inversions estiguin

finançades majoritàriament per recursos de la Diputació i Generalitat, l’aportació
de l’ajuntament està prevista dins d’aquesta partida de despeses.
El Sr. Alcalde manifesta que és voluntat de l’equip de govern finalitzar el pavelló
municipal durant aquest any 2014.
Votació: la proposta presentada es aprovada per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació
vots a favor: Sis (6) (CiU)
vots en contra: Dos (2) PM-AII
abstencions: Una (1) AM-AII
4.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL PRESSUPOST-2013
TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES DEL PRESSUPOST VIGENT.
El senyor Alcalde presenta al Ple la següent proposta d’ ACORD:
PRIMER: Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la
Corporació és insuficient i no ampliable, atès que s’han d’efectuar anul·lacions o
baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, les
dotacions de les quals s’estimen reductibles sense pertorbació del respectiu
servei, es fa necessari la concessió d’un suplement de crèdit finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.
SEGON: Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
TERCER: Vist que es compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
QUART: Vist que la legislació aplicable és la següent:
 Els articles 169, 170 i 172 a 182 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 34 a 38, 49 i 50 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
 Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
 L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals.1
 L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
 L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
de pressupostos de les entitats locals.
 Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per a la
qual es dicten mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de
3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les
Entitats Locals.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat
amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta d’ ACORD DE
PLE:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm.
6/2013, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromesos, sense pertorbació del respectiu servei, d’acord amb el resum per
capítols següents:
Pressupost de Despeses
PARTIDES A MINORAR
Capítol 2
920-22200 Comunicacions telefòniques
1.542,81 €
929-27 Despeses imprevistes i funcions no classificades
5.267,19 €
TOTAL A MINORAR
6.810,00 €
PARTIDES A INCREMENTAR
Capítol 2
454.210 Arranjament camins
Capítol 4
323-41 A Organismes Autònoms
TOTAL IMPORT A INCREMENTAR:

4.310,00 €
2.500,00 €
6.810,00 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida per termini de quinze dies, durant els quals els
interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per resoldre-les.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.
Intervencions:
Sense intervencions
Votació: La proposta presentada es aprovada per unanimitat, amb el vot
favorable dels 9 regidors que integren la corporació local.
5.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ I LA TRESORERIA MUNICIPAL LLEI DE
MOROSITAT. TERCER TRIMESTRE DE 2013
Informe TRIMESTRAL sobre el compliment dels terminis previstos el pagament
de les obligacions adreçat al Ple de la Corporació i proposta d’acord/dictamen.

De conformitat amb el previst a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, emetem el
següent INFORME:
Antecedents
Primer. El disposat en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments
efectuats amb contraprestació en les operacions comercials entre empreses i
l’administració d’aquesta entitat local, de conformitat amb el que es disposa al
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la Llei LCSP,
i establert a l’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, establint una reducció en els terminis de pagament de les certificacions
d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització total o
parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar al contractista els interessos de
demora per l’ incompliment dels següents terminis fixats per la Llei:
Any
Any
Any
Any

2010
2011
2012
2013

55
50
40
30

dies
dies
dies
dies

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el ple de l’ajuntament,
aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del
Ministeri d’Economia i Hisenda i al òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya, en aquest cas a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement.
Legislació aplicable
-Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Per tot el que antecedeix, s’emet el següent informe conjunt de tresoreria i
intervenció.
INFORME
Primer. Que en data 1 d’octubre de 2013 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 annex número 1 a
aquest informe.
 Import pendent fora del període legal a final del tercer trímetre 2013
IMPORT TOTAL: 75.961,02 €
NÚMERO OPERACIONS PENDENTS : 19
PERÍODE MIG DEL PENDENT DE PAGAMENT EXCEDIT: 259 DIES
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe.
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
POLIESPOTIU D’IVARS D’URGELL. 2a. FASE

EXECUTIU

DEL

PAVELLÓ

El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord, amb aquesta fase
es donarà per finalitzat el projecte del Pavelló.
Antecedents:
PRIMER : A resultes dels requeriments efectuats pel Consell Català de l’Esport el
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 20 d’abril de 2011 va aprovar inicialment
el projecte bàsic del Pavelló Poliesportiu PAV-1m, per import de 923.432,62 €.
SEGON: El finançament de la inversió prevista en el projecte comptava amb el
següent finançament:
Pressupost total: 923.432,62 €
Consell Català de l’Esport: 798.000,00 €
PUOSC 2012: 79.261,00 €
Aportació Ajuntament: 46.171,62 €

TERCER: El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de març de 2013 va
renunciar, per causes que consten en l’acord esmentat, a la signatura del
conveni entre el Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament d’Ivars per a la
concessió de subvenció per import de 798.000 € destinada al finançament del
Pavelló Poliesportiu.
QUART: Atès que la renúncia de signatura del conveni de finançament significa
que l’equipament esportiu no ha d’ajustar-se als estàndards de PIEC, Programa
d’Inversions Esportives de Catalunya, s’ha considerat per part de l’equip de
govern la conveniència d’ ajustar el projecte de finalització del Pavelló
Poliesportiu a les necessitats reals d’un municipi amb les característiques
d’Ivars d’Urgell.
CINQUÈ: Vist el projecte d’obres denominat PROJECTE EXECUTIU DE
PAVELLÓ POLIESPORTIU, 2A. FASE elaborat per l’arquitecte municipal Sra.
Noemi Bañeres Porta.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de
conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Atès que el projecte conté el desplegament complet de la solució òptima
adoptada en relació amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el
qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall
necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de
l'obra.

Atès que a l’empar d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha
de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i, s’ha de
sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació individual a
les persones directament afectades, si escau, segons disposa l’article 31 de
Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar audiència, si s’escau a altres
administracions les competències dels quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte.
Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13
de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de
l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, vist que el pressupost ascendeix a l’import
de 328.754,27 euros, IVA inclòs.
Es presenta al ple la següent proposta D’ ACORD
PRIMER: Aprovar inicialment el projecte d’obra pública de competència
municipal
denominat:
PROJECTE
EXECUTIU
DE
PAVELLÓ
POLIESPORTIU,2A.FASE.
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: 576.056,53 €
TOTAL PRESSUPOST GENERAL : 328.754,27 €
SEGON: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP (i al DOGC
potestativament), a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.
TERCER: Remetre el projecte al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya
i, si escau, a les altres
administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte, als efectes d’informe preceptiu.
QUART: Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones
directament afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.
CINQUÈ: Publicar aquest acord en la web municipal.
No obstant el Ple resoldrà el que estimi més adient.
Intervencions: sense intervencions
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 9
regidors assistents a la sessió.

7.-APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL
CONSULTORI MÈDIC A IVARS D’URGELL (separata del projecte de l’edifici
multi funcional)
-Vist el projecte d’obres denominat PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL
CONSULTORI MÈDIC A IVARS D’URGELL (separata del projecte de l’edifici multi
funcional) elaborat per l’arquitecte municipal la senyora Noemí Bañeres Porta.
-Atès que, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres, es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de
conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
-Atès que el projecte conté el desplegament complet de la solució òptima
adoptada en relació amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el
qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall
necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de
l'obra.
-Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de
juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència
municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim
local i s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública,
notificació individual a les persones directament afectades, si escau, segons
disposa l’article 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar
audiència, si s’escau, a altres administracions les competències dels quals
tinguin incidència en l'objecte del projecte.
-Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13
de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de
l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
-Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, vist que el pressupost ascendeix a l’import
de 752.706,48 euros, IVA inclòs.
Es presenta al Ple la següent proposta D’ ACORD
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obra pública de competència municipal
denominat: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CONSULTORI MÈDIC A IVARS
D’URGELL (separata del projecte de l’edifici multi funcional)
PRESSUPOST
a)Execució material:
522.749,13 €
b) Despeses generals 13%:
67.957,39 €
c) Benefici Industrial 6%:
31.364,95 €
Suma b) + c) =
99.322,34 €
d) 21% IVA:
130.635,34 €
TOTAL PRESSUPOST GENERAL: 752.706,48 €

Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP (i al DOGC
potestativament), a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.
Tercer: Remetre el projecte a la Diputació de Lleida i, si escau, a les altres
administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte, als efectes d’informe preceptiu.
Quart: Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones
directament afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.
Cinquè: Publicar aquest acord en la web municipal.
No obstant el Ple resoldrà el que estimi és adient.
Intervencions:
El senyor Josep Armengol: diu que en el seu dia ja es van manifestar a favor de
l’Edifici multi funcional que inclou el consultori, no obstant executar aquest
projecte per fases no és la solució òptima. L’execució de la separata dels
consultoris serà complicada donat que significarà el trasllat a un altre edifici de
l’actual consultori i de la llar de jubilats, caldria buscar una altra solució;
desitgen sort a l’equip de Govern en aquest projecte, però s’abstindran en la
votació donat que no hi estan d’acord en els sistema de fases per a l’execució de
l’obra.
El senyor Alcalde respon: L’opció d’ executar el projecte de l’Edifici multi
funcional per fases ve donada per motius de finançament, atès que hem
sol·licitat un ajut a la Diputació de Lleida per al finançament del consultori i
tenim moltes garanties de que ens sigui atorgada; també des de l’Ajuntament
s’ha parlat amb la Cooperativa d’Ivars per tal que efectuí una aportació per a
les obres de la llar de jubilats, dependències incloses dins del projecte global de
l’Edifici multi funcional. La Cooperativa es mostra receptiva en col·laborar per
duu a terme aquest projecte.
El senyor Josep Armengol diu que encarar que el grup PM-IIU va votar a favor
del projecte global de l’edifici multi funcional, per considerar que és l’obra més
necessària a realitzar dins d’Ivars, considera que l’actual proposta de fraccionar
aquest edifici en diferents blocs no és una bona solució donat que, entre altres
inconvenients, si comporta l’enderroc de l’edifici actual significarà que els
actuals usuaris (consultoris i llar de jubilats) s’hauran de traslladar a un altre
edifici municipal, fet que suposarà un problema; creu que caldria buscar una
solució millor.
Votació. La proposta presentada es aprovada per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
vots a favor set (7) CiU i AM-IIV;
Vots en contra: zero (0)
abstencions : Dos (2) PM-IIU.

8.- REDISTRIBUCIÓ DE L’ ASSIGNACIÓ PUOS 2012.
DESVINCULACIÓ DE L’ OBRA NÚM. 2012/833 EDIFICI MULTI FUNCIONAL.
Antecedents.PRIMER: La formulació definitiva del PUOSC 2012 assigna a l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell la inversió núm. 2012/832 denominada, Remodelació d’edifici
existent situat al Passeig Felip Rodes. Edifici multi funcional ,amb les següents
dades:
Pressupost 1.055.433,08 €
Subvenció : 450.491,92 €
SEGON: De l’ import atorgat com a subvenció i per mitjà d’acord de Ple se’n ha
desvinculat els següents imports:
 45.374,89 € destinats a l’ adquisició de terrenys condicionament de la
carretera LV- 3333
 79.261,00 destinats al Pavelló Poliesportiu
 121.555,43 € destinats a l’adquisició de terrenys per la LV-3344
Total desvinculat 246.191,32
Total import de subvenció destinada a l’obra núm.2012/832: 204.300,60.€
TERCER: El finançament i el projecte inicial del Pavelló Bàsic Poliesportiu, han
estat modificats a resultes de la renúncia obligada, per part de l’ajuntament, de
la subvenció del Consell Català de l’Esport.
El projecte executiu del pavelló poliesportiu 2a fase, amb l’execució del qual es
finalitzarà l’obra d’aquest equipament, importa la quantitat de 328.754,27 €.
A la vista dels antecedents i amb la finalitat de finalitzar la construcció de
l’equipament esportiu esmentat es presenta al Ple la següent proposta d’
ACORD:.
PRIME.-Desvincular de la subvenció destinada a l’obra núm. 2012/832
denominada, Remodelació d’edifici existent situat al Passeig Felip Rodes. Edifici
multi funcional, la quantitat de 204.300,60 €.
SEGON.- Destinar l’ import desvinculat, 204.300,60 €, al finançament de l’obra
prevista en el projecte denominat PROJECTE EXECUTIU DE PAVELLÓ
POLIESPORTIU, 2A.FASE.
TERCER.- Aprovar el finançament de l’obra PROJECTE EXECUTIU DE PAVELLÓ
POLIESPORTIU, 2A.FASE amb la següent distribució:
Pressupost: 328.754,27 (IVA inclòs)
Finançament:
PUOSC 2012( desvinculació) 204.300,60 €
PUOSC 2012 ( 2012/1200) : 79.261,00 €
Total subvenció:
283.561,60 €
Aportació municipal:
45.192,67 €
QUART.- Sol·licitar a la DG d’Administració Local (PUOSC) l’aprovació de la
desvinculació i del finançament que consten en els punts 2 i 3 d’aquesta
proposta d’acord.

CINQUÉ.- Deixar sense efecte el punt b) de l’acord adoptat pel Ple de la
corporació en sessió de 18 de desembre de 2012, en qual diu:

«PRIMER: DESVICULAR de l’actuació 2012/832: Edifici multi funcional 1a fase el
següent import:
.../...
SEGON: Destinar aquest import al finançament de les següents inversions
b) Remodelació oficines Casa de la Vila
Pressupost: 150.000,00 €
Subvenció que es sol·licita al PUOSC: 142.500,00 €
Ajuntament: 7.500,00 €»

No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions:
El Sr. Josep Armengol, pregunta si l’aportació de l’ajuntament per import de
45.197,67 € és via crèdit.
La Sra. Secretària, inicialment no, ja que l’aportació s’ha previst en el
pressupost 2014 per mitjà del fons de contingència.
El Sr. Ruben Serrano, el meu vot serà favorable; tal com vaig apuntar a l’ inici
de la legislatura, considero que es procedent destinar les subvencions del PUOS
a finalitzar un obra ja iniciada com pot ser el Pavelló, en lloc de distribuir-lo en
diferents obres.
Votació:La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9
regidors que integren la corporació local
9.-APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA CONSTITUCIÓ
D’UNA ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA AL NUCLI DE VALLVERD
Senyor alcalde presenta al ple la següent proposta D’ACORD:
Antecedents:
En data de 26 de novembre de 2013, amb el núm. 1.701 té entrada al Registre
General de l’Ajuntament un escrit amb una exposició de motius i una petició
signada per 11 persones, identificades amb el seu DNI, les quals constitueixen
la comissió formada per veïns de Vallverd.
L’esmenta’t escrit va acompanyat d’un plec amb 9 fulls a una sola cara, amb
nom, cognoms i DNI de 159 persones encapçalat amb el següent text:
“SIGNATURES PERQUÈ VALLVERD ESDEVINGUI UNA ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA (EMD)
Jo, sent major d’edat i veí de Vallverd, signo a favor d’instar que l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell prengui l’acord d’iniciar els tràmits legals necessaris per tal que
el poble de Vallverd esdevingui una EMD dins del municipi d’Ivars d’Urgell”

En aquest documents es formulen les següents peticions:
1.- El ple suport a la comissió formada per veïns de Vallverd, que és qui ha fet
arribar aquesta instància a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, per a que vetlli i guiï el
procés per constituir Vallverd en Entitat Municipal Descentralitzada EMD.
2.- La facilitació per part de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell de tota la informació i
ajut, tant administratiu com econòmic necessari per a dur a terme el procés de
constitució en EMD.
3.- Al Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell que prengui l’acord d’iniciar el procés
per a que encarregui i realitzi els tràmits corresponents per a la constitució de la
EMD de Vallverd.
Vist que les Entitats Municipals Descentralitzades estan reconegudes en el
Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal de Catalunya, articles 79 a 83; Decret 244/2007, de 6 de novembre
del Departament de Governació i Administracions Publiques, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades, articles 39 a 47.
Vist que es poden constituir entitats municipals descentralitzades quan
concorren les condicions que estableixen els articles 79.1 i 80.2 del Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; la iniciativa correspon als veïns
residents en el territori de l’entitat, en una majoria del 50%, com a mínim del
darrer cens electoral de la part nucli del municipi corresponent.
Vist l’informe emès en relació a la tramitació de l’expedient.
Considerant que el Ple és l’òrgan competent per a adoptar aquest acord de
conformitat amb el disposa l’art. 52.2 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, es presenta la següent proposta D’ACORD:
PRIMER: Disposar l’ inici d’ofici dels tràmits legals per a l’aprovació de la
constitució d’una Entitat Municipal descentralitzada (EMD) en el nucli de
Vallverd, a iniciativa de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
SEGON: Facultar al senyor alcalde de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per tal que
encarregui a serveis externs de l’Ajuntament la redacció de l’estudi i memòria
que justifiquin la constitució de la EMD, documents que hauran d’esser
aprovades amb posterioritat pel Ple municipal i tramesos a l’administració de la
Generalitat de Catalunya per tal que resolguin l’expedient de constitució de la
EMD.
TERCER: Notificar aquest acord a l’Associació de veïns i s’ s’escau exposar-lo al
públic per un termini de 30 dies per mitja d’edictes i anuncis.
No obstant el Pla resoldrà allò que estimi més adient.

Intervencions:
Sr. Armengol, pregunta quin és l’objectiu de la constitució de la EMD.
Sr. Alcalde, es tracta de que, per mitjà de la EMD, el nucli de Vallverd pugui
assumir les competències i serveis bàsics i gestionar-los per ell mateix.
Sr. Armengol, considero apropiada la constitució d’una EMD quan es disposa
de recursos econòmics suficients, quan la situació geogràfica de la entitat
respecte del nucli principal així ho aconsella, però en el cas de Vallverd no crec
que es donin aquestes situacions. Cal tenir en compte que l’esperit de la
modificació de la Llei de Regim local va encaminat a la reducció de les EMD.
Si l’Ajuntament ja tenim delegats alguns serveis al Consell Comarcal,quin
serveis i competències es transferiran a la EMD?
Sr. Alcalde dóna lectura als serveis mimis que la Llei determina que es poden
delegar a les EMD.
Sr. Armengol, respecto la voluntat de poble de Vallverd, però no entenc que és el
que pot assumir la EMD com a traspàs des de l’Ajuntament.
Sr. Ruben Serrano, la EMD de Vallverd vol gestionar els recursos propis,
derivats del IBI, vehicles, obres, etc.
Sr. Armengol, quin són els recursos de la EMD?
Sr. Xavier Pedrós diu que els recursos de la entitat municipal descentralitzada
de Vallverd, disposarà del recurs corresponents a seu IBI de rústica i urbana i
els derivats de l’impost de circulació i altres impostos municipals en la part
proporcional al seu territori i núm. d’ habitants.Vallverd és un poble i vol
conservar aquesta identitat, volem tenir personalitat jurídica pròpia, alhora que
es vol sol·licitar i obtenir els ajuts econòmics que li correspondran com EMD,
amb la voluntat de donar resposta a les necessitat dels seus veïns. Per exemple
les sol·licituds de subvencions a PUOSC les podrà realitzar la EMD directament,
sense estar condicionada a Ivars.
Catalunya té més de 100 EMD,s que es gestionen correctament, un exemple
pròxim és Seana.
Un cop constituïda la EMD es signarà un conveni per regular les relacions i
vinculació amb l’Ajuntament d’Ivars, atès que hi hauran serveis que es donaran
des de l’Ajuntament.
Sr. Armengol, si Vallverd es pogués al 100% amb els seus recursos estaria
d’acord amb la constitució de la EMD, però entenc que continuarà vinculat a
Ivars i que alguns serveis es continuaran donant des de la capital del municipi.
Pregunta qui farà les funcions de secretaria.
Sr. Xavier Pedrós, pot ser el mateix funcionari/a del municipi o bé contractar un
servei extern.
Sr. Alcalde, a partir d’aquest acord s’iniciaran els tràmits de constitució, la clau
d’una correcta gestió és el conveni que s’ha de signar.
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta presentada.
Votació: La proposta es aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
Vots a favor: set ( 7) vots a favor (CiU i AM-IIV)
Vots en contra: zero (0)
Abstencions : dos (2)(PM-IIU).

10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
D’acord amb l’art. 83 del ROF es declara assumpte d’urgència i s’inclou a
l’ordre del dia el següent assumpte:
Senyor Alcalde presenta al Ple el següent assumpte:.
Aprovació del manifest que de forma conjunta presenten les següents entitats:
ACM, FMC, CCOO i UGT, relatiu a la pròxima aprovació del projecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
El manifest es aprovat per unanimitat, amb el vot favorable dels nou regidors
assistents a la sessió.
11.- DECRETS
Es dona compte al Ple dels següents Decrets de l’alcaldia:
Núm. 32.- Convocatòria sessió ordinària de ple dia 30-09-2013
Núm. 33.- Aprovació addenda al conveni entre CatSalut i Ajuntament d’Ivars
d’Urgell per a manteniment consultoris d’Ivars i Vallverd.
Núm. 34 .-Aprovació nòmines personal de l’Ajuntament mes de setembre 2013
Núm. 35.- Cessió a la Diputació de Lleida de la titularitat dels terrenys afectats
per les obres dels projectes:
A) Modificat núm.1: Condicionament del camí que enllaça la carretera d’Ivars
d’Urgell a Castellnou de Seana amb la carretera LV-3344 de Bellpuig al relleu
de Castellserà (Fase I).
B) Variant d’Ivars d’Urgell(Fase II). Connexió camí de Castellnou de Seana
amb la LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd (Tram PK0+680 al PK1+789).
Núm. 36.- D’inici expedient de modificació del pressupost núm.4/2013
Núm. 37.- Delegació de competències de l’alcaldia a la 1a. Tinent d’alcalde.
Núm. 38.- Aprovació nòmines del personal de l’ajuntament, més d’octubre.
Núm. 39.- Aprovació nòmines del personal de l’ajuntament, més de novembre
Núm. 40.- Aprovació nòmines paga extra desembre de 2013 del personal de
l’Ajuntament.
Núm. 41.- Cancel·lació de dipòsit per import de 94,20 € en garantia de
pagament del preu just per ocupació terrenys projecte LV-3344, 1a fase
Modificació - rotonda.
Núm.42.- Aprovació nòmines del personal de l’ajuntament, més de desembre de
2013.
Núm.43.- Devolució d’aval a SAFEL SL.

11.-INFORMES
Es dona compte al Ple dels següents informes:
1.- Informe d’avaluació de compliment dels objectius d’Estabilitat pressupostari
i l’objectiu de la Regla de la despesa corresponent al 3r trimestre de 2013.
2.- Resolució de la convocatòria per a atorgar compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments per retribucions a càrrecs electes, exercici 2013, import
corresponent a Ivars d’Urgell 9.204,84 €
3.- Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relatiu al
nomenament de Jutge de Pau Titular i Substitut del Jutjat de Pau d’Ivars
d’Urgell.
4.- Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals
d’atorgament a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell d’un ajut econòmic per import de
6.045,16 € destinats al finançament de despeses per arranjament i millora de
danys produïts pels episodis de pluges i aiguats any 2013.
12.- PRESCS I PREGUNTES
El Sr. Ruben Serrano diu que la Diputació de Lleida ha obert convocatòria per
sol·licitar ajuts destinats a llars d’infants.
El Sr. Alcalde diu que ja s’està al corrent de la convocatòria.
El Sr. Ruben Serrano pregunta sobre la data d’inici de les obres de la variant.
El Sr. Alcalde respon que l’ inici està previst pel mes d’abril de 2014
El Sr. Serrano, també fa referència a la ST del Tribunal Constitucional que
modifica el règim de les sessions de les Juntes de Govern local, diu el regidor
que hi podem assistir la resta de membres de la corporació, als qual se’ls ha de
comunicar el dia i hora de la sessió, quan la Junta debati assumptes que el Ple
ha delegat a la Junta.
La secretària de l’ajuntament diu que el Ple no té delegades cap de les seves
competències a la Junta de Govern, la qual adopta acords en funció de les
competències delegades pel Ple.
El Sr. Josep Armengol, pregunta sobre la situació en que es troba l’explotació de
l’Alberg Juvenil.
El Sr. Alcalde, diu que s’està estudiant la possibilitat d’una rescissió del
contracte per mutu acord entre l’empresa explotadora del servei i l’Ajuntament.
També fa referència a la visita que fa pocs dies va realitzar a Santa Coloma de
Queralt per tal d’intentar solventar el tema de les plaques que estan en dipòsit
al magatzem de l’empresa Construccions Trull i que són propietat de
l’Ajuntament, diu que no es va arribar a cap acord i que els representants de
l’empresa volen cobrar també els dies de depòsit.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió,
essent les 21.30 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.

