ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2014
Identificació de la sessió:
Núm.: 06/2014
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de novembre de 2014
Horari: de les 20.30 hores a les 21.15 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 18 de novembre de 2014, a les 20.30 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de la
senyora Montserrat Coma Ribera, que actua com a alcaldessa en funcions, per dur a
terme la sessió ordinària convocada prèviament.
Hi assisteixen el regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
Senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Ruben Serrano Castellà
Secretària: Teresa Morera Llovera
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 del dia 24 de setembre de 2014.
2.- Aprovació inicial de la modificació núm. 6 del pressupost 2014.
3.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals exercici 2015 i
següents.
4.- Aprovació de la declaració institucional a favor dels agricultors a conseqüència dels
danys provocats per les ultimes pedregades.
5.- Aprovació de la proposta de denominació nom de carrer.
6.- Informes 3r. trimestre 2014: morositat, execució pressupost, període mig de
pagament.
7.- Mocions, si s’escau.
8.- Informes de l’alcaldia, si s’escau.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE
2014
Repartida juntament amb la convocatòria, es dóna per llegida l’acta de la sessió de
data 24 de setembre de 2014. La senyora alcaldessa diu que en la intervenció que ella
realitza en el debat del punt 6è dels acords «Aprovació inicial de cessió gratuïta de
l’alberg juvenil a l’Agrupament Escolta Ivarsenc», on hi consta el següent:
“Sra. Montserrat Coma, alcaldessa en funcions, diu que la pintura de l’espai és a
càrrec de l’Agrupament i l’Ajuntament ha assumit la despesa de canviar les reïxes de
les finestres que estaven malmeses.”
Hi ha de constar el següent:
“L’Agrupament escolta assumeix el cost la reparació de les reixes de les finestres de
l’alberg i l’ajuntament la reparació de les persianes.”

Efectuada l’esmena, l’acta és aprovada per unanimitat dels vuit regidors assistents a
la sessió de Ple.
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 6 DEL PRESSUPOST 2014
Atesa la necessitat d’atendre despeses derivades d’obligacions no previstes o
insuficients en el pressupost aprovat.
Atès que en data 7 de novembre de 2014 la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el
pagament de la subvenció de les obres de la sala de vetlles de Vallverd, i que la
Diputació de Lleida en data 31 d’octubre de 2014 ha fet efectiva la subvenció de la
execució de la rotonda: condicionament del camí que enllaça la ctra. d’Ivars d’Urgell a
Castellnou de Seana amb la ctra. LV-3344 (1a. Fase): 17.611,13 €
Atès que l’Institut Català de la Dona ha concedit una subvenció per import de 1240 €
per al desenvolupament de polítiques de dones durant l’any 2014 i que la despesa a
justificar és de 1.500 €.
Vist el Decret de l’alcaldia núm. 54/2014, es proposa al Ple l’aprovació de la
modificació de crèdits núm.6 de pressupost per a nous ingressos i transferència
d’aplicacions de l’estat de despeses del pressupost municipal per requerir-ho l’evolució
de les despeses i les necessitats del moment d’aquest Ajuntament.
1.-PROPOSTA DE SUPLEMENT AL PRESSUPOST VIGENT
Capítol 2
454- 210 Conservació, manteniment camins:
7.163,20 €
933-212 Conservació, manteniment edifici ajuntament i cobert municipal: 988,50 €
338- 22609 Activitats culturals:
1.500,00 €
TOTAL CAPÍTOL
9.651,70 €
Capítol 3
934-331 Despeses de cancel·lació de préstecs:
011-341 Interessos de fiances.
TOTAL CAPÍTOL

650,00 €
250,00 €
900,00 €

Capítol 6
453-600 Inversions en terrenys: Expropiació LV 3344:
TOTAL CAPÍTOL

227,45 €
227,45 €

CAPÍTOL 9
011-913 : Amortització crèdit Pont
TOTAL CAPÍTOL

62.508,99 €
62.508,99 €

TOTAL SUPLEMENT: 73.288,04 €
RECURSOS FINANCERS A UTILITZAR PER FINANÇAR EL SUPLEMENT
El finançament del total dels 73.288,04 € del suplement al pressupost del vigent
exercici es realitza de la forma següent:
AMB CÀRREC A NOUS INGRESSOS
ICD:
Diputació:
PUOSC:

1.240,00 €
17.611,13 €
44.897,86 €

Institut català dones
LV-3344 Rotonda F-II
Tanatori Vallverd PUOS

63.748,99 €

2.-PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES DEL PRESSUPOST VIGENT

PARTIDES A MINORAR
Capítol 6
342-622: Inversió en edificis i altres construccions:
TOTAL A MINORAR

9.539,15 €
9.539,15 €

PARTIDES A INCREMENTAR
Capítol 2
454-210 Conservació, manteniment camins:
7.163,20 €
933-212 Conservació, manteniment edifici ajuntament i cobert municipal: 988,50 €
338-22609 Activitats culturals:
260,00 €
Capítol 3
934-331 Despeses de cancel·lació de préstecs:
011-341 Interessos de fiances.

650,00 €
250,00 €

Capítol 6
453-600 Inversions en terrenys: Expropiació LV 3344:

227,45 €

TOTAL A INCREMENTAR

9.539,15 €

Intervencions: No n’hi ha.
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 8 regidors
assistents a la sessió.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS EXERCICI 2015 I SEGÜENTS
Per providència d’Alcaldia de data 3 de novembre de 2014, es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents per adequar-les a l’exercici
2015.
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès informe en data 4 novembre
2014 i ha presentat un esborrany de projecte de modificació i aprovació d’ordenances.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
A la vista de l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals es
presenta al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment la Modificació de les ordenances fiscals següents:
1.- Ordenança fiscal núm. 18: Expedició de documents administratius.
1.a) Modificació de l’epígraf setè en el sentit següent:
Redacció actual de l’Epígraf setè:

Expedients adaptats a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats:
a) Certificat de compatibilitat urbanística: 70,95 €
b) Tramitació expedients activitats annex I (règim d’autorització):342,45 €
c) Tramitació expedients activitats annex II (règim de llicència ambiental): 342,45 €
d) Tramitació expedients activitats annex III (règim de comunicació) i activitats
innòcues: 219,93 €
e) Tramitació expedient control periòdic: 107,02 €
- Tramitació expedients inscripció Registre Municipal d’unions civils: 47,36 €
Redacció que es posposa de l’Epígraf setè:
- Expedients adaptats a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats:
a) Certificat de compatibilitat urbanística: 70,95 €
b) Tramitació expedients activitats annex I (règim d’autorització) i les seves
modificacions: 342,45 €
c) Tramitació expedients activitats annex II (règim de llicència ambiental) i les seves
modificacions: 342,45 €
d) Tramitació expedients activitats annex III (règim de comunicació) i activitats
innòcues i les seves modificacions: 219,93 €
e) Tramitació expedient control periòdic: 107,02 €
- Tramitació expedients inscripció Registre Municipal d’unions civils: 47,36 €
1.b) Incloure un nou epígraf amb el següent contingut:
 Epígraf núm. 11: En els expedients tramitats a instància de part, en els quals
sigui preceptiu informe tècnic dels serveis externs a l’ajuntament, els cost de
l’informe es repercutirà al promotor de l’expedient, en condició de contribuent.
2.- Ordenança fiscal núm. 31: Taxa per la prestació dels serveis municipals
d’urbanisme.
2.a) Incloure un nou epígraf amb el següent contingut:
 Epígraf núm. 10: En els expedients tramitats a instància de part, en els quals
sigui preceptiu informe tècnic dels serveis externs a l’ajuntament, els cost de
l’informe es repercutirà al promotor de l’expedient, en condició de contribuent.
3.- Preus no tarifaris Servei subministrament de l’aigua:
A proposta de l’empresa SOREA, concessionària del servei, es presenten, per a la seva
aprovació, el següents preus, que representen un increment del 0,3% (IPC) sobre els
actuals:
 Comptador DN 13mm sobre bateria: 197,07 €
 Escomesa estàndard amb armari de PRFV i comptador DN13 amb obra civil:
780,11 €
 Escomesa estàndard amb portell de paret de PRFV i comptador DN13
amb obra civil: 743,14 €
 Escomesa estàndard amb arqueta de vorera o armari de formigó. comptador
DN13 amb obra civil: 818,17 €
 Reobertura per pagament: 55,08 €
 Regularització de frau en subministrament: 167,31 €
 Reposició de comptadors per glaçades: 103,24 €
 Verificació de comptadors: 63,13 €
SEGON: Excepte les modificacions anteriors, per a l’any 2015 i fins a la seva
modificació, es mantenen les ordenances fiscals en la redacció aprovada pel Ple de la
corporació en sessió 25 d’octubre de 2013 i publicades en el BOP de Lleida núm. 229,
de data 12 de desembre de 2013.
TERCER: Exposar els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis (pag Web) d’aquest Ajuntament durant trenta dies, comptats a partir de
l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el BOP.

Dins del citat termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions i suggeriments que considerin convenients.
QUART: Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit
període d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació provisional es considerarà
elevat automàticament a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord.
CINQUÈ: Disposar, tanmateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals
elevats automàticament a aquesta categoria, es publiquin al Butlletí Oficial de la
Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de gener de 2015
Intervencions: Hi ha diverses intervencions que es refereixen a situacions en les quals
es dóna el fet que el comptador de l’aigua està situat a una distancia considerable del
punt de sortida de l’aigua, fet que pot comportar algun conflicte en cas d’avaria en el
tram de canonada que va des de el comptador al punt de sortida.
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 8 regidors
assistents a la sessió.
4.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A FAVOR DELS
AGRICULTORS A CONSEQÜÈNCIA DELS DANYS PROVOCATS PER LES ÚLTIMES
PEDREGADES
L’alcaldessa presenta al Ple, per a la seva aprovació, si s’escau, la proposta d’aprovació
següent:
“Declaració institucional a favor dels agricultors a causa dels danys provocats
per les pedregades que han afectat els cultius agraris de vàries comarques de
Lleida i el Pirineu en els últims mesos.
Atès que en els últims mesos, des de principis de la primavera fins al moment actual,
han tingut lloc diverses pedregades que han afectat molt intensament els cultius
agraris, sobretot a les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, la Noguera, les Garrigues,
l’Urgell, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà. La pedra, de dimensions considerables, va
provocar importants danys materials en alguns dels municipis, en equipaments
municipals i mobiliari urbà, en explotacions agrícoles, horts, i especialment cultius de
fruiters, vinya i cereals. Les pèrdues en el sector agrari han estat quantioses.
Les reiterades tempestes d’aquests mesos de juny, juliol, agosts i setembre han afectat
intensament els diversos cultius agraris de les comarques de Lleida que afegeix un
altre greuge a la crisi que ja pateix del sector agrari en general. L’última pedregada, la
18a. de la temporada va colpejar amb força diversos municipis del Segrià i de la
capital, Lleida. Els danys provocats suposen una amplia afectació que en molts casos
ha arribat fins al 100% de la collita, tot i que hi ha certs municipis on l’afectació ha
estat més localitzada. En altres, però, han estat afectades la totalitat de les parcel·les
agrícoles, per tant, els danys que ha provocat la tempesta degut a la virulenta
calamarsada són molt importants per al sector agrari de les comarques de Lleida en
general i en alguns municipis del Pirineu. Per tant, es reclama que els peritatges que
cal fer es facin ràpidament, i que les companyies asseguradores agilitzin els treballs de
peritatge a les finques afectades, actuacions que la Generalitat ja està realitzant.
Alguns ajuntaments que s’han vist afectats per les tempestes es veuran obligats a
suportar despeses econòmiques importants en la reparació i manteniment de la
infraestructura municipal, equipaments, mobiliari urbà, etc.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents A C O R D S:

Primer.- L’ Ajuntament d’Ivars d’Urgell donarà suport als agricultors que van veure
afectades les explotacions agrícoles i als municipis afectats per les diferents
pedregades d’aquest any on es van veure malmesos els equipaments municipals i el
mobiliari urbà, i promourà les accions necessàries per tal de consensuar amb altres
administracions com la Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del Govern de
l’Estat i el Ministeri d’Agricultura, la col·laboració necessària per implementar amb
celeritat els ajuts i reparar els danys ocasionats.
Segon.- L’ Ajuntament d’Ivars d’Urgell insta el Govern de la Generalitat de Catalunya
a actuar davant de les companyies asseguradores per tal que la valoració dels danys i
la indemnització conseqüent es faci efectiva al més aviat possible.
Tercer.- L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell insta el Govern de l’Estat espanyol a activar
mesures urgents per solucionar els danys mitjançant exempcions fiscals en l’IRPF,
IVA, IBI, seguretat social, ampliació del termini màxim d’amortització de les inversions
i qualsevol altra que es pugi arbitrar, vinculada a la Llei 3/2010 de mesures urgents
per pal·liar danys produïts per incendis forestals i altres catàstrofes naturals a les
Comunitats Autònomes.
Quart.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, a la
Mesa i als Grups Polítics del Parlament de Catalunya, a la Mesa i als Grups Polítics
del Congrés de Diputats i als Consells Comarcals i ajuntaments afectats.”
Intervencions: No n’hi ha.
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 8 regidors
assistents a la sessió.
5.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DENOMINACIÓ NOM DE CARRER
Vist que hi ha diverses vies públiques municipals que encara no disposen de nom.
Vist que cal donar nom a aquestes vies als efectes de la seva identificació.
Vist l’informe de secretaria amb els antecedents jurídics que s’hi contenen, els quals
es donen per reproduïts,
Es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER.- Aprovar la nomenclatura del carrer següent:
Carrer Travessera Primer de Maig
SEGON.- Facultar l’alcalde per tal de disposar la retolació dels esmentats carrers.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística i a l’Institut
d’Estadística de Catalunya, i publicar-lo al BOP i al tauler d’anuncis als efectes de
general coneixement, i notificar-lo a tots els veïns que hi tenen el domicili.
No obstant, la Corporació acordarà amb el seu superior criteri.
Intervencions: No n’hi ha.
Votació: la proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 8 regidors
assistents a la sessió.
6.INFORMES
TERCER
TRIMESTRE
2014:
PRESSUPOST, PERÍODE MIG DE PAGAMENT

MOROSITAT,

EXECUCIÓ

El Ple es dóna per assabentat del contingut dels següents informes:
1.6) INFORME D’AVALUACIÓ I ESTABILITAT TERCER TRIMESTRE 2014
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGANICA 2/2012 DE 27 D’ABRIL
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.

D’acord amb el que estableix l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per
l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera), les Corporacions Locals han d’enviar al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació relativa a l’execució
trimestral (3r. trimestre del 2014).
De l’informe d’avaluació se’n desprenen les següents dades:
L’ajuntament d’Ivars d‘Urgell i l’O.A. Aula Municipal de Música compleix:
a) amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària
b) amb l’objectiu de Regla de la despesa
2.6) INFORME DE LA INTERVENCIÓ I LA TRESORERIA MUNICIPAL, TERCER
TIMESTRE DE 2014
De conformitat amb allò 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
Any

2010
2011
2012
2013
2014

55
50
40
30
30

dies
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 s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Per tot el que antecedeix, s’emet el següent informe conjunt de tresoreria i intervenció:

INFORME
Primer. Que en data 31 de juliol 2014 l’import de les obligacions pendents de
pagament que incompleixen els terminis previstos als articles 216.4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, són les que figuren en la
relació comptable que figura com annex número 1 a aquest informe.
Ajuntament d’Ivars d’Urgell
 Import fora del període legal: 0,00 €
 Import dins de termini de pagament: 146.074,00 €
 Termini mig de pagament: 7,602 dies
 Termini mig excedit: 0 dies
 Període mig de pagament global a proveïdors: 11,85 dies
Existència en tresoreria: De 01/01/2014 a 30/09/2014: 298.365,31 €
O.A. de l’Aula Municipal de Música
 Import fora del període legal: 0,00
 Import dins de termini de pagament: 539,57 €
 Termini mig de pagament: 2 dies
 Termini mig excedit: 0 dies
 Període mig de pagament global a proveïdors: 12,18 dies
Existència en tresoreria: De 01/01/2014 a 30/09/2014: 2.222,86 €
7.- MOCIONS
No hi ha mocions.
8.- INFORMES DE L’ALCALDIA
La senyora alcaldessa informa al Ple dels següents assumptes:
1.- Que finalitzat el termini d’exposició pública de l’acord inicial de dissolució de
l’Organisme Autònom Aula Municipal de Musica, sense que durant el termini
d’exposició pública s’hagi presentat cap al·legació i/o reclamació, l’acord inicial esdevé
definitiu, a efectes d’1 de gener de 2015.
2.- Sentència desestimatòria del Jutjat contenciós administratiu de Lleida en relació
amb el recurs ordinari núm.277/2011, promogut a instància del Sr. J.M.P. contra la
resolució de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, de data 20 d’abril de 2011, per la qual
s’atorgava llicència d’obres per canviar la teulada de 5 naus d’una granja.

No havent-hi cap altre assumpte a tractar, la senyora alcaldessa aixeca las sessió,
essent les 21.15 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcaldessa

La secretària

