SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm.: 12/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 3 de desembre de 2015
Horari: de les 20.00 hores a les 21.00 hores
Lloc: Sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 3 de desembre de 2015, a les 20 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de
l’alcaldessa, senyora Montserrat Coma Ribera, per a dur a terme sessió
extraordinària, prèviament convocada.
Hi assisteixen els regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés (CiU)
Senyor Jacint Planell Pey (CiU)
Senyor Jordi Duran Vilalta (CiU)
Senyor Jordi Pifarré Saavedra (CiU)
Senyor Francesc Gassó Minguet (ENDAVANT-AM)
Senyor Ruben Serrano Castellà (ENDAVANT-AM)
Senyora Shauna Bawn (ENDAVANT-AM)
Senyor Bernat Ramon Pedrós (ENDAVANT-AM)
Secretària: Teresa Morera Llovera
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la
sessió, per ordre de la presidència s’inicia l’acte públic amb el següent ordre
del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes de les sessions dels dies 5 de novembre de 2015 i 24
de novembre de 2015.
PART RESOLUTIVA
2.- Pròrroga del contracte administratiu de la concessió del servei
d’abastament d’aigua potable.
3.- Aprovació Provisional de la Modificació núm. 3 del POUM d’Ivars d’Urgell.
4.- Aprovació destí del superàvit exercici 2014.
5.- Aprovació amortització parcial de deute.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS DIES 5 DE NOVEMBRE
DE 2015 I 24 DE NOVEMBRE DE 2015

La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a les actes.
Sr. Francesc Gassó: Proposa que les actes es votin per separat. Diu que no hi
ha cap esmena a l’acta de la sessió de 24 de novembre. En relació a l’acta del
dia 5 de novembre de 2015 diu que la intenció del grup és abstenir-se en la
seva votació, donat que la seva lectura és poc entenedora en relació a les

1

esmenes. Per altra part, diu que va entendre, de la conversa mantinguda amb
la secretària, que se sol·licitarà informe extern en relació a si cal incloure o no
el text de les esmenes a les actes, encara que les esmenes no hagin estat
aprovades.
Sra. Secretària: Diu que s’ha fet la consulta-informe i encara no és té resposta.
No obstant, el sentit de la resposta no vincularà el text de l’acta de la sessió de
5 de novembre de 2015, el redactat de la qual és el que es presenta a
l’aprovació del Ple.
Sr. Francesc Gassó: Diu que va facilitar a la secretària actes d’altres
ajuntaments on hi constaven les esmenes encara que aquestes no s’haguessin
aprovat. La gent que llegeix l’acta no s’assabentarà del que va succeir si no es
fa constar el text de les esmenes a l’acta.
Sra. Secretària: Respon que sobre aquesta acta ha dit, ha escrit i ha fet el que
segons el seu parer és correcte i no té res més a afegir-hi. Li correspon al Ple
l’aprovació o no de l’acta.
Sr. Francesc Gassó: Diu que en aquest cas el vot del grup serà de no aprovació
de l’acta.
Finalitzades les intervencions es posa a votació l’aprovació de les actes:
Acta de la sessió de 5 de novembre de 2015, és aprovada amb cinc (5) vots a
favor de CiU i quatre (4) vots en contra d’ENDAVANT–AM.
Acta de la sessió de 24 de novembre de 2015, és aprovada per unanimitat,
amb el vot favorable dels nou (9) regidors assistents a la sessió.
2.-PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL SERVEI
MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE D’IVARS D’URGELL, SOTA LA
MODALITAT DE CONCESSIÓ

Es presenta al Ple, per a la seva aprovació la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 17 de novembre de 2005, va acordar
adjudicar a l’empresa SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua,
SA, la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable municipal,
mitjançant concessió administrativa.
La clàusula núm. 5 del Plec de Clàusules Administratives que constitueixen
llei del contracte del servei, en concordança amb la clàusula núm. 8 del
contracte administratiu, signat el dia 15 de desembre de 2005, determina:
Clàusula 5.- Durada del contracte.
La durada del contracte s’estableix en 10 (deu) anys, comptats a partir de la
data de signatura del mateix, durada que es prorrogarà de forma expressa per
tants períodes de dos anys com les parts pactin de mutu acord fins al màxim
legal vigent.
.../...
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LEGISLACIÓ I CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
(serveixi com a informe de secretària)

a)

LEGISLACIÓ

Disposició Transitòria Primera de la Llei de Contractes del sector Públic,
(LCSP) aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
“Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
llei es regiran per la normativa anterior.../...
Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entada en vigor
d’aquesta Llei es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció,
inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior”.
En concordança amb el contingut de la DT. 1a (Disposició Transitòria Pimera)
de la LCSP, en el present supòsit de pròrroga del contracte administratiu de
gestió del servei municipal d’abastament d’aigua d’Ivars d’Urgell sota la
modalitat de concessió, serà d’aplicació el contingut del Text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny i pel Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP), aprovat pel Decret
Legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre.
Art. 67, 101 i 157 del TRLCAP, art. 67.e) RLCAP.
L’art. 157 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 (TRLCAP), estableix en 25 anys la
durada màxima dels contractes de gestió de serveis públics:
«Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios ».
b)

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa (JCCA), la pròrroga o ampliació del termini de la concessió d’un
servei públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de
clàusules administratives particulars, donat que aquest constitueix llei del
contracte, al definir els drets i obligacions de les parts contractants.
En aquest sentit, la clàusula 5 del plec preveu la durada del contracte i les
seves pròrrogues, que d’acord amb l’art. 157 del RDL 2/2000, no pot superar
els 25 anys.
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en
el plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva
realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un
temps superior a l’inicialment fixat i, alhora, s’adopti un acord en aquest
sentit.
La clàusula del plec que preveu la pròrroga es considera, una clàusula que
habilita, per tal que l’òrgan de contractació doni continuïtat o no a la prestació
del servei.
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Tanmateix l’art. 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d’obres , activitats i serveis dels ens locals, determina que en cas
d’extinció del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre
es faci càrrec de la gestió.
Correspon al Ple de la Corporació la competència per a aprovar la pròrroga del
contracte.
Vistos els antecedents, la legislació i consideracions jurídiques, que
constitueixen informe jurídic sobre l’assumpte a tractar, es presenta al Ple la
següent:
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER: Aprovar una pròrroga pel termini de DOS ANYS, del contracte
administratiu, signat entre l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i la mercantil SOREA,
relatiu a la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable d’Ivars
d’Urgell sota la modalitat de concessió, en aplicació de la clàusula núm. 5 del
Plec de clàusules i núm. 8 del contracte administratiu.
En aquest sentit la durada del vigent contracte de gestió del servei municipal
d’abastament d’aigua potable d’Ivars d’Urgell, signat entre l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell i la mercantil SOREA, finalitzarà el dia 15 de desembre de 2017.
SEGON: Mantenir les mateixes condicions, obligacions i deures per ambdues
parts que les regulades en el Plec de clàusules i en el contracte de prestació
del servei, signat en data de 15 de desembre de 2005.
TERCER: Notificar aquest acord a l’empresa SOREA i publicar-lo en els
mitjans, als efectes del seu coneixement general.
Intervencions:
Sr. Francesc Gassó: Es refereix a la clàusula 26 del plec (drets del
concessionari) que diu que el concessionari tindrà, entre altres, el següent
dret: “Proposar a l’Ajuntament aquelles modificacions que es considerin
indispensables per millorar la prestació del Servei que no hagin estat previstes
inicialment”. El senyor Gassó pregunta si SOREA ha fet propostes en aquest
sentit durant aquest temps.
Sr. Jacint Planell: Respon que la concessionària ha fet propostes. El contracte
amb SOREA es va signar fa deu anys i ja en aquells moments, fins i tot abans,
es feia necessària una inversió (es refereix el regidor a filtres de l’aigua) i en a
quest sentit es va sol·licitar des de l’Ajuntament i es va a aconseguir
l’atorgament d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) però,
quant es va voler dur a terme l’adjudicació i contractació de l’obra, l’ACA es va
quedar sense recursos i va obligar a l’Ajuntament a renunciar a la subvenció
atorgada. Malgrat que l’Ajuntament es va oposar a la renúncia, finalment va
haver d’acceptar el criteri de l’ACA. A resultes d’aquets fets la inversió no s’ha
pogut realitzar. SOREA ha continuat insistint en la necessitat de fer aquesta
inversió, als efectes d’obtenir una bona qualitat de l’aigua de manera
continuada. L’Ajuntament també està treballant en aquesta direcció.
Sr. Gassó: Diu que les inversions proposades podien haver-se finançat per
mitjà del pressupost municipal, sense necessitat dels ajust de l’ACA.
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Sr. Planell: Respon que de vegades les necessitats es creen quant hi ha el
problema i reconeix que aquesta inversió hauria d’estar feta i que la situació
actual ens dóna premura per fer-ho ara.
Sr. Gassó: Es refereix a la clàusula núm. 39 del plec (reversió) que diu:
“Quan finalitzi el contracte, totes les instal·lacions del Servei retornaran a
l’Ajuntament en perfecte estat de funcionament. Amb questa finalitat, i dos anys
abans de la finalització del contracte, l’Ajuntament designarà un Interventor
Tècnic que vigilarà la conservació de les obres i instal·lacions informant a la
Corporació sobre reparacions i reposicions necessàries per tal de mantenir-les
en les condicions previstes “. El senyor Gassó pregunta qui es la persona que
s’ha designat com a interventor-tècnic.
Sr. Planell: Diu que no s’ha designat; si que s’ha previst que Sorea faci un
inventari exhaustiu de la instal·lació i de la xarxa de subministrament.
Sr. Gassó: Diu que donat que el contracte possiblement es prorrogui per dos
anys, cal considerar tenir aquesta persona designada.
Sr. Planell: Respon que sí, que es farà la designació.
Sr. Gassó: Es refereix a la clàusula núm. 57 del Plec (relació amb els usuaris):
“.../...
La concessionària s’ocuparà:
.../...
Realització de padrons i rebuts sobre la base de les tarifes vigents en cada
moment”.
El senyor Gassó pregunta si en els habitatges on hi ha més de tres persones
es modifica el tram del consum en allò que afecta al cànon de l’aigua.
Sra. alcaldessa: Diu que sí, que es fa el canvi de tram, si se sol·licita.
Sr. Gassó: Pregunta com quedarà el preu de l’aigua a partir de la pròrroga.
Sr. Planell: Contesta que es té previst no incrementar el preu de l’aigua, sense
perjudici de l’increment d’impostos que pugui aprovar l’ACA.
Sr. Gassó: Diu que en la proposta que va fer Sorea, el preu de conservació de
comptadors passava de 2,00 € a 4,50 €.
Sr. Xavier Pedrós: Diu que l’increment del preu de conservació dels
comptadors està vinculat amb la repercussió de l’amortització de la inversió.
Sra. alcaldessa: Diu que intentaran que la inversió no repercuteixi sobre el
preu de l’aigua, i mantenir el mateix preu.
Sr. Gassó: Diu que no considera correcta la repercussió de la inversió sobre el
preu de conservació de comptadors. Es tracta de dos conceptes diferents.
Sr. Planell: Afirma que l’increment del manteniment de comptadors és
exorbitant. Es farà un revisió d’aquesta proposta.
Sr. Gassó: Comenta que els dos grups municipals portaven en els programes
electorals fer sessions informatives i fer una consulta a la població, en relació
al sistema de gestió de l’aigua, re-municipalització o continuar amb la gestió
de Sorea o qualsevol altra concessionària. Considera que es podia haver fet la
consulta i sessions informatives abans de fer la prorroga.
Sra. Alcaldessa: Diu que la voluntat de l’equip de govern és fer aquestes
sessions informatives i la consulta, però que els perjudicis ocasionats per les
riuades del mes de novembre han condicionat el plantejament de l’equip de
govern que ha considerat procedent prorrogar el contracte, donat que SOREA
ha garantit les condicions saludables de l’aigua i des de l’ajuntament no
podíem solucionar aquest problema; no obstant pesem fer la consulta a la
població.
Sr. Gassó: Diu que des del dia 25 de maig d’aquest any s’ha tingut temps
suficient per organitzar aquesta consulta i donar informació, no obstant crec
que encara hi ha temps per fer-ho.
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Sr. Planell: Diu que la seva voluntat és realitzar un explicació oberta a tothom
i exposar perquè hem optat per fer una pròrroga del contracte i alhora
plantejar si procedeix la re-municipalització del servei.
Sr. Pedrós: Diu que primer cal tenir un aigua saludable i en condicions, fet
que garanteix la concessionària. Per altra part assumir ara el servei de l’aigua
per part de l’ajuntament és impossible, entre altres aspectes, perquè no es
disposa de personal suficient. Cal explicar a la població com podem tenir
l’aigua més bona i que sigui la gent que decideixi, però crec que no ens podem
plantejar en aquests moments i en la situació actual el tema de la reversió del
servei. No és moment de precipitar-se.
Sr. Gassó: Diu que municipalitzar el servei de l’aigua no significa que no es
puguin realitzar les inversions necessàries per millorar el servei.
Sra. alcaldessa: Du que els controls sanitaris són molt exigents en el nivell de
qualitat de l’aigua. A resultes de la riuada, en altres municipis veïns s’han
donat situacions de terbolesa en l’aigua de consum, a Ivars hem tingut sempre
informada a la població. Per altra part, per mitjà de la Mancomunitat Inter
municipal per a la potabilització de l’aigua, s’ha adquirit una finca amb
l’objecte de construir, quan sigui possible, una bassa per emmagatzemar
aigua en condicions saludables, que evitarà situacions com les que han
succeït recentment.
Sr. Bernat Ramon: Pregunta com està el tema de construcció de la bassa.
Sra. alcaldessa: Respon que estan treballant en aquest tema. Està previst la
redacció del projecte de construcció de la bassa, que està subvencionat amb
un PUOS. La construcció de la bassa resoldrà el tema de les tanques del canal
i l’ús de l’aigua del pantà dels regants.
Sr. Bernat Ramon: Diu que en defensa dels regants, i aquí gairebé tots ho
som, afirma que SOREA ha fet ús de l’aigua dels regants.
Sra. alcaldessa: Respon que sí, que és cert, que es tracta d’un acord antic per
poder-ne fer ús, també es va pensar en bombar aigua del pou antic, però l’alt
nivell de pesticides i nitrats continguts a l’aigua la fan no apta per al consum i
no es va deixar bombar.
Sr. Planell: Diu que la comunitat de regants es queixa del preu de l’aigua, però
aquest assumpte no es pot resoldre fins que no es disposi de la bassa.
Sra. alcaldessa: Diu que l’ajuntament paga cada any entre 8.000 € i 9.000 €
per les tanques del canal. Les tanques duren tres setmanes, en dues s’utilitza
aigua de les tanques del canal, la tercera setmana es fa ús de l’aigua dels
regants.
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta presentada:
Votació:
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació.
Vots a favor: cinc (5), CIU
Vots en contra: quatre (4), ENDAVANT-AM
Abstencions: zero (0)
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3.- APROVACIO PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.3 DEL POUM
D’IVARS D’URGELL, QUE AFECTA ELS ARTICLES, 42, 192, 146, 155 I
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2a.

Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:
Antecedents
1.-El Ple de la corporació va acordar, en sessió de data 19 de maig de 2015,
aprovar inicialment la modificació puntual núm.3 del POUM d’Ivars d’Urgell,
que afecta els articles, 42, 192, 146, 155 i Disposició Addicional 2a.
Es va obrir un període d’informació pública d’un mes (art. 85.5 DL 1/2010) amb
anuncis als següents mitjans:
 Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.103, d’1 de juny de 2015.
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.6884, de 3 de juny de
2015.
 Diari de premsa SEGRE, de 2 de juny de 2015.
 Diari de premsa LA MAÑANA, de data 31 de maig de 2015.
 Pagina web de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.
També es va acordar donar audiència als ajuntaments dels municipis amb els
quals confronta l’àmbit objecte de tramitació i es van demanar els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències.
En compliment del que disposen els articles 6.2 i 29 de la Llei 21/2013, de 9
de desembre, al tractar-se d’una modificació considerada menor s’ha procedit
pels serveis tècnics municipals a la redacció del document ambiental
estratègic, el qual s’incorpora al document provisional, juntament amb la
Resolució d’informe ambiental estratègic de l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental de Lleida(OTAA).
S’han rebut els informes sol·licitats als diferents organismes, els quals han
estat emesos en el sentit següent:
A) Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, emet informe
favorablement a la Modificació puntual núm.3.
B) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, emet informe favorable, en relació a les seves competències.
C) Agència Catalana de l’Aigua, informe de les consideracions a tenir en
compte, les quals consten en el document a aprovar.
D) Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de
Territori i Sostenibilitat, dicta Resolució de data 30 d’octubre, en el
sentit que la present modificació no s’ha de sotmetre a avaluació
estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi
ambient.
2.- Durant el període d’informació pública de l’acord inicial no s’han presentat
al·legacions.
Per això, es presenta al Ple la següent proposta d’acord, per tal de que sigui
aprovada, si s’escau, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació:
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PROPOSTA D’ACORD DE PLE
PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 3 del Pla
d’ordenació urbanística municipal d’Ivars d’Urgell, que afecta els articles 42,
192, 146, 155 i Disposició addicional 2a. així com el document ambiental
estratègic i tota la resta de documentació que el conforma.
SEGON. Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics,
d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
TERCER. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida perquè l’aprovi definitivament.
QUART. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Intervencions:
No hi ha intervencions
Votació:
La proposta presentada és aprovada per unanimitat , amb el vot favorable dels
nou (9) regidors que integren la corporació.

4.- PROPOSTA PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI 2014

Antecedents:
1. S’entén per Superàvit la capacitat financera de l’ens, integrada per la
diferencia entre ingressos i despeses no financers en termes del Sistema
Europeu de Comptes–SEC.
(Despeses/ingressos no financers. capítol de l’1 al 7 del pressupost).
2. En data 9 de febrer de 2015, l'alcaldessa/presidenta en funcions va aprovar
la liquidació de l'exercici 2014.
3. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 553.129,90 €
b) Estabilitat: + 330.372,56 € (superàvit)
c) Rati de deute viu: 45,14%
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 €
4. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques en data 31-10-2015 té un valor de 19,46 dies.
5. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2015 és de 143.170,60
euros.
6. La previsió del mínim de tresoreria per a l'exercici 2015 és de 86.567,07
€/mes.
7. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de
la liquidació de l'exercici 2014 són de 47.190,00 €, d'acord amb el següent
detall:
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Partida 333-632 Substitució sostre sala: 47.190,00 €
Fonaments de dret
1. L'article 32.1 de la Llei orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que si la liquidació presenta superàvit (capacitat
de finançament), aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que:
 No superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització
d'operacions d'endeutament. (màxim 75%)
Ivars (45,14%)
 Que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional.
Superàvit Ivars : 330.272,56 € superàvit consolidat 2014
 Romanent de tresoreria positiu.

RT Ivars : 553.129,90 €

 Que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa
de morositat.
Ivars compleix 31/10/2015 = -19,46 dies
 Que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici
2015
Ivars 143.170,60 € (no existència de dèficit)
Les entitats que compleixen amb els paràmetres indicats podran destinar el
superàvit a absorbir, si s'escau, a:
PRIMER: Despeses pendents d'aplicar al pressupost.
SEGON: Finançar, si s’escau, inversions financerament sostenibles sempre
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2015
(143.170,60 €).
TERCER: Si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir
endeutament net. (53.44,89 €).
3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén
per inversió financerament disponible.
Paràmetres a considerar per a la distribució del superàvit en ajuntaments amb
endeutament:
1r.- Superàvit consolidat, a distribuir: 330.272,56 €
Ajuntament: 343.991,27 €
OO.AA: (-) 13.619,71 €

2n.- Obligacions compromeses /romanents incorporables exercici 2015:
47.190,00 € Inversió Sostre de la Sala Casa de la Vila
3r.- Mínim de tresoreria exercici 2015 : 86.567,07 €/mes
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Atès que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell compleix amb els paràmetres de la
Disposició addicional sisena de la LOEPSF, es proposa al Ple l’adopció del
següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar la següent distribució del superàvit:
SEGON: Destinar l'import de 143.170,60 €, si s’escau, a finançar inversió la
qual ha de complir amb els requisits d'inversió financerament sostenible.
TERCER: Destinar l'import de 53.444,89 € a amortitzar de forma anticipada el
préstec pont signat amb el BBVA el dia 19 de juliol de 2013.
Intervencions:
No n’hi ha
Votació:
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
nou (9) regidors que integren la corporació.

5.- AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PARCIAL D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A
LLARG TERMINI
Es presenta al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:
Antecedents de fet
PRIMER. La Corporació suporta la càrrega financera derivada de les operacions
de crèdit a curt i llar termini, per import previsible a 31/12/2015 de 450.133,38
€. Això suposa, d’acord amb l’última liquidació realitzada, un percentatge del
45,14 % de rati de deute viu.
SEGON: En la distribució de superàvit de l’exercici 2014, s’ha previst una
amortització anticipada de préstec per import de 53.444,89 €.
TERCER: La Corporació municipal té concertada, des del 19 de juliol de l’any
2013, una operació de crèdit a llarg termini (quatre anys) amb el BBVA, per
import inicial de 184.453,29 €, destinada al finançament d’Inversions que
comptem amb finançament/subvenció de la Generalitat de Catalunya.
La previsió de l’import pendent d’amortització després de l’última liquidació a 19
d’octubre de 2015 és de 84.928,78 €.
l’amortització prevista per l’any 2015 és 24.858,53 €.
L’interès és el valor de referència (0,0490%) + diferencial de 7,035%.
LEGISLACIÓ APLICABLE
— El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, desplega el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de Pressupostos.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
de pressupostos de les entitats locals.
— La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
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Atesa la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles a la tresoreria
municipal per cancel·lar alguna de les operacions de crèdit vigents, sense causar
distorsions en els plans de Tresoreria que puguin afectar al compliment de les
obligacions de pagament derivades de l’execució del pressupost.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable, que estableix l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, s’ eleva al Ple la següent PROPOSTA D’ACORD:

PRIMER. Aprovar l’amortització anticipada parcial per import de 53.444.89 €

de l’operació de crèdit a llarg termini concertada el dia 17 d juliol de 2013 amb el
BBVA, destinada al
finançament d’inversions
que comptem amb
finançament/subvenció de la Generalitat de Catalunya.
 Import pendent d’amortitzar a la data de 84.928,78 €.
 Identificació núm. pòlissa 0182.5938.964.00003551818
SEGON. Donar trasllat a l’entitat financera tot comunicant la intenció de
procedir a la cancel·lació de l’operació de crèdit i l’import que es pretén
cancel·lar.
TERCER. Tramitar el corresponent expedient de modificació de crèdit del
pressupost de l’exercici 2015, als efectes de donar compliment a l’acord adoptat.
Intervencions:
Sr. Gassó: Pregunta si l’amortització anticipada té penalització.
Sra. Secretària: Contesta que en aquest moment no disposa de la informació
Sr. Planell: Diu que creu que no té penalització, donat que es tractava d’un
crèdit pont i s’intenta negociar sense aquesta comissió, no obstant es
comprovarà.
Sra. alcaldessa: Diu que s’amortitza parcialment el crèdit que té l’interès més
elevat de tos el que té concertats l’ajuntament.
Sra. Secretària: Diu que aquest crèdit té un interès del 7,036%
Votació:
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
nou (9) regidors que integren la corporació.
Sense cap altre assumpte a tractar, essent les 21 hores, per ordre de la Sra.
alcaldessa, es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present acta que
serà signada pel la presidenta juntament amb mi, la secretària, que en dono
fe.
L’alcaldessa

La secretària
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