ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 19 DE MAIG DE 2015
Identificació de la sessió:
Núm.: 04/2015
caràcter: extraordinari
Data: 19 de maig de 2015
Horari: de les 21.00 hores a les 22.00 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 19 de maig de 2015, a les 21.00 hores, es reuneix la Corporació en
Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de la senyora Montserrat
Coma Ribera, que actua com a alcaldessa en funcions,degut a motius de salut del Sr.
Ramon Maria Guiu Pujol, alcalde, 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 7 membres dels que integren la Corporació local, acomplint 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 el regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Josep Armengol Carrera
Senyor Ruben Serrano Castellà
Excusa l’assistència el Senyor Jaume Giribet Rafart
Secretària: Teresa Morera Llovera
Verificat que existeix quòrum necessari, per celebrar la sessió, la senyora alcaldessa en
funcions obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació compte general exercici 2014.
2.- Modificació núm. 2 del pressupost exercici 2015.
3.- Aprovació de la Modificació puntual núm.3 del POUM.
4.- Aprovació dels models de registre interessos/activitats/incompatibilitats de la nova
corporació.
1.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS DE LA CORPORACIÓ: AJUNTAMENT I O.A.
AULA MUNICIPAL DE MÚSICA, EXERCICI 2014
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local
i de l’organisme autònom local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 14
d’abril de 2015. Exposat el compte general al públic en els taulers d’edictes municipals i
en el Butlletí Oficial de la Província núm.74, de data 14 d’abril de 2015, fins al dia 18 de
maig de 2015, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Vist l' article 208 i 212 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i atès
l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, la Instrucció de comptabilitat de l’
Administració Local i altres disposicions concordants
S’ACORDA:
PRIMER: APROVAR DEFINITIVAMENT els estats i comptes anuals i documentació
complementària corresponents a l’exercici 2014 de l’ Ajuntament d’Ivars d’Urgell i el seu
Organisme Autònom, Aula Municipal de Música, en els quals s'han analitzat detalladament
les consignacions pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i tots els seus
justificants, es consideren degudament justificades totes les partides de càrrec i data per
mitjà dels documents que les acompanyen, que es consideren legítims, i s`ha observat el
contingut de les bases d'execució del Pressupost Liquidat.
S`ha examinat també la liquidació del Pressupost i la memòria que forma part dels comptes
anuals d’acord als nous models comptables i adaptació del Pla General de comptabilitat
pública a les Entitats Locals i documentació que tot seguit es relaciona.
SEGON: Retre els esmentats comptes de la corporació a la Sindicatura de Comptes.
Dades patrimonials, financeres, econòmiques i pressupostàries de:
AJUNTAMENT
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
A) immobilitzat (actius fixos)
I. Inversions gestionades a l' ús
general
II. Immobilitzat immaterial

PASSIU
7.123.549,98 €

A) Fons propis

7.170.843,95 €

2.490.985,76 €

I. Patrimoni
III Resultats d'exercicis

2.897.968,64 €
4.106.221,81 €

63.412,62 €

III. Immobilitzat material

4.569.151,60 €

C/ ACTIU CIRCULANT
II Deutors
IV tresoreria

320.618,08 €

TOTAL ACTIU

anteriors
166.653,50 €

732.609,34 €

IV Resultat de l'exercici
C/ Creditors a llarg
termini

411.991,26 €

D) Creditors curt termini

230.783,24 €

7.856.159,32 €

TOTAL PASSIU

B) COMPTE DE RESULTATS:
Resultats de l'exercici: 166.653,50 €
C) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST:
de l’ expressada liquidació es dedueix el següent romanent de tresoreria:

454.532,13 €

7.856.159,32 €

Existències inicials

67.140,14

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT

IMPORT

1. (+) Fons líquids

320.618,08

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva

472.608,41
287.089,34
182.869,80
2.649,27
0,00
141.938,48
40.315,26
69.127,30
32.495,92
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

651.288,01

II. Saldos de dubtós cobrament

60.617,15

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
550.670,86

40.000,61

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS
DRETS
DRETS
DRETS
DRETS
DRETS

A
A
A
A
A
A

COBRAR
COBRAR
COBRAR
COBRAR
COBRAR
COBRAR

DE
DE
DE
DE
DE
DE

L’ EXERCICI DE 2008:
L’ EXERCICI DE 2009:
L’ EXERCICI DE 2010:
L’ EXERCICI DE 2011
L’ EXERCICI DE 2012
L’EXERCICI DE 2013

35,01
2.697,96
4.026,80
23.697,59
42.966,80
109.445,64

TOTAL
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS
OBLIGACIONS

182.869,80
A
A
A
A
A

PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR

DE
DE
DE
DE
DE

L’
L’
L’
L’
L’

EXERCICI
EXERCICI
EXERCICI
EXERCICI
EXERCICI

TOTAL

DE
DE
DE
DE
DE

2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

1.300,00
5.275,00
24.434,26
18.641,52
19.476,52
69.127,30

DADES FINANCERES
Tot i que a la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local de 2004, el
romanent de tresoreria es considera una magnitud de caràcter pressupostari, si dóna un
valor positiu es considera que existeix equilibri financer a curt termini.
- La gestió de la tresoreria és la següent:

Pagaments
Cobraments
Existències finals
Superàvit de tresoreria

1.491.577,19
1.745.055,13
320.618,08
253.477,94

ORGANISME AUTÒNOM AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
Pel que fa referència a l'Organisme Autònom AULA MUNICIPAL DE MÚSICA, s'han
analitzat detingudament les consignacions pressupostades, els ingressos i pagaments
realitzats i tots els seus justificants, es consideren degudament justificades totes les
partides de càrrec i data per mitjà dels documents que les acompanyen, que es
consideren legítims, i s’ha observat el contingut de les bases d'execució del Pressupost
Liquidat. S’ha examinat també la liquidació del Pressupost i la Memòria que forma part
dels comptes anuals d’acord als nous models comptables i adaptació del Pla General de
comptabilitat pública a les Entitats Locals i documentació complementària que s’adjunta al
compte general:
A) BALANÇ DE SITUACIÓ
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
A) immobilitzat (actius fixos)
I. Inversions gestionades a l' ús
general

PASSIU
- €

A) Fons propis

- €

I.Patrimoni

2.459,04 €
574,36 €

III Resultats d'exercicis
II. Immobilitzat
immaterial
III. Immobilitzat
material

- €

anteriors

- €

IV Resultat de l'exercici C/ Creditors a llarg
termini
D) Creditors curt
termini

C/ ACTIU CIRCULANT

4.535,66 €

II Deutors

2.782,00 €

IV tresoreria

1.753,66 €

TOTAL ACTIU

4.535,66 €

TOTAL PASSIU

17.899,39 €

16.014,71 €
- €
2.076,62 €

4.535,66 €

B) COMPTE DE RESULTATS
Resultats de l' exercici: - 16.014,71
C) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
de l' expressada liquidació es dedueix el següent romanent de tresoreria:
IMPORT
IMPORT
1.(+) Fons líquids
2.(+) Drets pendent de cobrament
(+) Del pressupost corrent
1.516,00
(+) De pressupostos tancats
1.266,00
(+) D'operacions no pressupostàries
00,00
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva .00,00
3.(-) Obligacions pendents de pagament:
(+) Del pressupost corrent
0,00
(+) De pressupostos
0,00

1.753,66
2.782,00

2.076.62

(+) D'operacions no pressupostàries
(-)Pagaments realitzats .pendents d'aplicació definitiva

2.076.62
0,00

I Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I-II-III)

2.459,04
2.459,04

D) ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS A COBRAR I OBLIGACIONS A PAGAR
PROCEDENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS
DRETS A COBRAR DE L’EXERCICI 2012
TOTAL
OBLIGACIONS A PAGAR: CAP(0)

1.266,00
1.266,00

Dades financeres
Tot i que a la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local de 2004, el
romanent de tresoreria es considera una magnitud de caràcter pressupostari, si dóna un
valor positiu es considera que existeix equilibri financer a curt termini.
- La gestió de la tresoreria és la següent:
Existències inicials
Pagaments
Cobraments
Existències finals
Superàvit de tresoreria

1.048,69 €
86.603,77 €
87.308,74 €
1.753,66 €
704,97 €

E) MEMÒRIA CORPORACIÓ
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el Balanç, en el
Compte de resultats econòmic -patrimonial i en l’Estat de la liquidació del pressupost:
F) INDICADORS DE SOLVÈNCIA
Dades de carga financera i la capacitat d’endeutament futur.
La càrrega financera (anualitat teòrica total x 100 / ingressos corrents liquidats) al final de
l’exercici ha estat de:7,46.%.
A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 752.183,04 €. Durant l’exercici es va
amortitzar un import de 220.670,78 €. A 31 de desembre el deute viu a llarg termini és
de 531.522,26 €.
L’endeutament a curt termini en concepte d’operacions de tresoreria a 1 de gener era de
0,00 €. A 31 de desembre és de 0,00 €.
Estalvi net: Positiu.
L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions
reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha situat en 251.411,38 €, i
representa el 19,19% dels ingressos corrents liquidats.
Deute viu.
La ràtio del deute viu en termes consolidats no supera el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

Import
1.310.367,72

2 (-) Ingressos aprofitament urbanístic
0,00
3 (-) Ingressos extraordinaris
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-24
3)
1.310.367,72
5
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
531.417,19
6
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
7
Aval préstec consorci de l'Estany
60.115,28
8
Deute formalitzat no disposat a 31.12
9
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6+7/4)
45,14%
Període mitjà de pagament a proveïdors no superior a 30 dies:
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de:
Ajuntament: 16,55 dies des de la data d’aprovació de la factura
O.A. Aula Municipal de Música: 2 dies des de la data d’aprovació
Indicadors de caràcter macroeconòmic
Objectiu de l’estabilitat pressupostària:
Operacions no financeres

Pressupost

Pressupost

Pressupost

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EX. 2014

ens matriu

OAA

consolidat

a)

Total ingressos operacions no financeres

1.331.345,37

73.121,74

1.404.467,11

b)

Total despeses operacions no financeres

1.035.407,83

86.600,45

1.122.008,28

c)

Resultat no financer: Superàvit (+) dèficit (-)

295.937,54

-13.478,71

282.458,83

1

Ajustos SEC 95: Ingressos
Per recaptació capítol 1.

53.947,05 €

- €

53.947,05 €

2

Per recaptació capítol 2.

1.021,23 €

- €

1.021,23 €

3

Per recaptació capítol 3.

- 15.923,79 €

140,00 €

- 16.063,79 €

4

En transferències reconegudes d'altre ens.

5

Per liquidació PIE-2008.

6

Per liquidació PIE-2009.

-

- €

- €

6.154,68 €

- €

6.154,68 €

2.854,56 €

- €

2.854,56 €

Ajustos SEC-95: Despeses
7

Meritament interessos.

0,00

0,00

0,00

8

Arrendament financer.

0,00

0,00

0,00

9

Despeses pendents d'aplicar al pressupost

0,00

0,00

0,00

Total operacions no financeres ajustades
d)

Total ingressos ajustats: (a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6)

1.379.399,10

72.981,74

1.452.380,84

e)

Total despeses ajustades: (b +/- 7, 8, 9)

1.035.407,83

86.600,45

1.122.008,28

f)

Total capacitat / necessitat finançament

343.991,27

-13.618,71

330.372,56

g)

En % s / ingressos no financers ajustats

24,94%

-18,66%

22,75%

h)

Previsió del pla vigent fins 31/12/2014

i)

Diferencia

0,00
330.372,56

La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no financeres, el
qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de finançament
de 330.372,56 €
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014 compleix amb la regla
de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sota del
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 86.805,54 €.

La liquidació del Pressupost de l’ O. A. Aula Municipal de Música per a l’exercici 2014
incompleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici
anterior es troba per sota del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència
existent és de 3.452,10 €.
La liquidació del Pressupost consolidat per a l’exercici 2014 compleix amb la regla de la
despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sota del
pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de. 85.375,04 €.
Votació: La proposta presentada és aprovada per majoria absoluta.
Vots a favor: 7 (CiU i IIU-PM)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (IIV-AM)
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: “En relació al tancament de l’exercici 2014 valoro molt positivament
la reducció que s’ha aconseguit en quant a l’endeutament i morositat, per tant el vot a
l’aprovació del compte general serà positiu.
Finalitzada aquesta legislatura m’agradaria fer una valoració global d’aquets quatre anys
i concreto aquesta valoració en dos punts que son bàsics per a mi:
L’eficàcia en la gestió publica dels diners.
Les prioritats politiques.
En relació amb l’eficàcia en la gestió del diner públic, el grup municipal IIU-PM ha
presentat durant el decurs d’aquets quatre anys propostes com:
 Reducció de la factura en el subministraments elèctrics, en aquest aspecte s’ha
aconseguit rebaixar la despesa, no obstant encara queda molt camí per fer.
 Retornar la gestió directa de l’aigua a mans de l’ajuntament, amb l’objectiu de
reduir la despesa del servei i reduir alhora el cost directe sobre l’usuari.
 Incrementar la recaptació de l’IBI de rustica a fi d’equilibrar-lo amb la imposició
de l’IBI d’ Urbana.
Si la legislatura fos més llarga, estic convençut que pel que respecta a la gestió financera
de l’ajuntament, coincidiríem amb l’equip de govern en la forma d’enfocar-la. Tenim
l’exemple en la gestió que s’ha dut a terme en les obres de la 2a. fase del Pavelló
poliesportiu, el criteri seguit per l’equip de govern ha comportat una reducció de costos i
és per aquesta raó que el nostre grup va aprovar la continuïtat del projecte.
En quan a les prioritats politiques, sense dubte aquestes estan condicionades per les
idees politiques de cadascú.
La meva primera prioritat és l’escola i la biblioteca pública, aquesta última es pot
considerar com un “adorno”, quan en realitat hauria de ser el motor del poble, ara per
ara es més un magatzem de llibres que altra cosa; hi ha d’haver voluntat política de
canviar aquesta forma de concebre el funcionament d’aquest equipament públic.
En quan a l’escola pública l’ajuntament hi ha de destinar més recursos, és important
informatitzar-la i també és convenient crear una xarxa de conferències on persones
rellevants puguin exposar i transmetre el seu pensament.
En quant al sector social, vull destacar que a Ivars, com a tants altres municipis, hi ha
gent marginada, l’ajuntament hauria d’intervenir més directament sobre aquest aspecte
de la vida social del municipi. El poble canvia amb el temps i cada vegada hi ha persones
més grans que viuen soles, que no tenen mitjans per traslladar-se fora del municipi, crec
que l’ajuntament hauria d’intervenir per millorar aquesta situació.
Els politics, al marge de gestionar, hem d’assumir reptes i compromisos, la societat
nomes avança amb gent que es marca reptes.
Els anys 80 van ser un marc on es van donar canvis importants: el pas d’un país no
democràtic a un país amb democràcia. El país es va modernitzar, ens van incorporar a
Europa, però la generació dels 80 que vam propulsar aquest canvi ens vam equivocar en
un aspecte, van considerar que el canvi era quelcom puntual, quan el canvi ha de ser

continu. Tenim un exemple en la Constitució, que l’han convertit en quelcom inamovible,
quant en realitat caldria que s’adaptés als canvis que hi ha a la societat, amb més
flexibilitat en aquest tema. Si la Constitució s’hagués modificat i tinguéssim una
constitució federal, no tindríem conflictes com el que avui existeix entre Catalunya i
Espanya.”
Sr. Jacint Planell: Al 80% de la població de la resta d’Espanya els hi esta bé tal com és
ara.
Sr. Josep Armengol: “Sí, comparteixo aquesta opinió. La Llei Electoral és un altre dels
temes inamovibles, caldria un llei que donés entrada a les llistes obertes.
Un altre aspecte negatiu són els continuats canvis en la legislació sobre educació, cada
partit al govern modifica les lleis segons el seu ideari polític, maquillant contínuament els
problemes reals en el mon de l’ensenyament; som l’únic país d’Europa que no hem fet
una llei d’ensenyament seriosa i amb una reforma profunda.”
En aquest punt el Sr. Armengol es refereix a una experiència personal viscuda a Ivars,
quan ell era alcalde: “El conflicte va succeir en la legislatura de 83-87, a Ivars es va
conèixer com la Guerra de l’Escola, que va significar un enfrontament entre alguns pares
de l’AMPA i el Director de l’escola pública, per considerar, els primers, que aquest tenia
una política escolar ancorada en el franquisme. Aquest fet va dividir el poble d’Ivars
d’Urgell en dos, en defensa d’un o altre grup.
L’Ajuntament, del que n’era alcalde, va recolzar als pares que demanaven un model
d’escola més evolucionat, hi va haver d’intervenir el Departament d’Ensenyament, a la fi
de resoldre el conflicte, que va finalitzar traslladant el Director de l’Escola a un altre
municipi.
No obstant, el tancament del conflicte, no va complir amb les expectatives que jo tenia,
calia un canvi de model d’ensenyament, més participatiu, més obert, un model que avui
tampoc existeix. Fins i tot el FMI recomana que Espanya canvi el seu model de sistema
educatiu; el mètode que jo defenso és el d’ensenyar a escriure, a llegir, a interpretar
correctament el sentit de les lectures, no únicament de textos escrits, també cal ensenyar
a llegir les arts, la pintura, la música, una pel·lícula.”
Arribat aquest punt de la intervenció del Sr. Armengol, el Sr. Xavier Pedrós demana
disculpes doncs, malgrat que la intervenció del Sr. Armengol resulta molt interessant, ell
té que absentar-se en pocs minuts per motius laborals.
La Sra. Alcaldessa, proposa debatre i votar les propostes i tot seguit el Sr. Armengol
podrà continuar amb la seva intervenció.
2.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2 DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 PER
TRANSFERÈNCIA INTERNA
Es presenta al Ple la següent proposta d’acord de Ple.
Memòria justificativa
Atesa la necessitat d’atendre despeses derivades d’obligacions no previstes o insuficients
en el pressupost aprovat.
Atès que en el pressupost aprovat es va preveure un fons de contingència per import de
15.000 € per atendre despeses urgents i necessàries.
Es proposa una modificació de crèdits per transferència d’aplicacions de l’estat de
despeses del pressupost municipal per import de 13.967,48 segons quadres adjunts, per
requerir-ho l’evolució de les despeses i les necessitats del moment d’aquest Ajuntament.
Proposta de modificació
Increment en comptes de Despeses
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
programes

Descripció

EUROS

170
170
161

Capítol Concepte
13100
17000
61900

011

76700

170

20900

Personal laboral medi ambient
s. social del personal m. a
Ins. analitzador clor i reposició
canonada aigua
Consorci Estany amortització i
interessos aval
Cànon CHE
Total despesa

5.446,43
1.783,70
5.833,39
55,02
848,94
13.967,48

Disminució en comptes de Despeses
PRESSUPOST/Compte
Per
Econòmic
Programes
Capítol Concepte
920
13001
920
15000
929
27

Descripció

Hores extraordinàries
Incentius al rendiment
Fons de contingència
Total

Euros

2.000,00
2.000,00
9.967,48
13.937,48

D’acord amb les bases d’execució setena, paràgraf segon del pressupost, correspon al Ple
de la Corporació la competència per aprovar aquesta modificació de pressupost, amb el
quòrum de majoria simple.
modificació del pressupost
«Previ informe de l'interventor, els expedients de transferència de crèdit seran aprovats per
l'Alcalde en els casos següents:
o Quan afecti exclusivament a partides de despeses del capítol I del
pressupost.
o Quan afecti a partides de despeses del mateix grup de funció i dins dels
capítols 2,3 i 4 del Pressupost.
En la resta de casos, l'expedient serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament».
Vista la proposta de modificació es proposa al ple la adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 al Pressupost de
l’exercici 2015, per mitjà de transferències de crèdit, que s'exposarà al públic durant el
termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província.
SEGON. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
Intervencions: No hi ha intervencions.
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
vuit regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM D’IVARS
D’URGELL QUE AFECTA ALS ARTICLES 42, 146, 155 i 192/DISPOSICIÓ
ADDICIONAL SEGONA
Es presenta al Ple per a la seva aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD:
Vist que per a la modificació del planejament l’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que les propostes de modificació

d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la
iniciativa i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents.
Vist que en el contingut de la Memòria de la modificació es raona i justifica la necessitat
de modificació del planejament urbanístic en el termes de l’article 97.1 del Text refós de
la Llei d’urbanisme.
Atès allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació a la competència de l’ajuntament
per a l’aprovació inicial del Planejament.
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Sòl, que modifica l’art. 22.2 c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a
l’aprovació inicial del POUM és el Ple municipal.
ACORDA:
PRIMER: Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i
conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents i,
conseqüentment, APROVAR INICIALMENT:
La Modificació Puntual núm. 3 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d’Ivars
d’Urgell (POUM) en allò que afecta als articles:
Article155. Condicions generals de construcció, ampliació o reforma d’edificacions
destinades a usos agrícoles o ramaders.
Article192. Fondària edificable.
Article 42.- Llicències de parcel·lació.
Article 146. Estructura de la propietat del sòl.
Incorporació de la Disposició addicional segona.
SEGON: Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el
BOP de Lleida, en el DOGC i en dos dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, per tal que qualsevol que ho
desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o
observacions que consideri oportunes.
Donar publicitat per mitjans telemàtics d’informació pública en la pàgina web de
l’Ajuntament.
TERCER: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin
examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que
considerin convenients.
QUART: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en
el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un més llarg.
CINQUÈ: Respecte a l’avaluació ambiental, s’estarà a allò que determini la CTU de Lleida,
davant la qual s’ha realitzat petició d’informe previ respecte d’aquest assumpte, en el
supòsit de que aquesta sigui necessària s’ampliarà el termini d’exposició publica d’un
mes a 45 dies hàbils.
Intervencions: No hi intervencions.
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
vuit regidors assistents a la sessió, que representen la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.

4.-PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL
REGISTRE D'INTERESSOS
Es presenta al Ple, per a la seva aprovació, la següent proposta d’acord de ple:
1. ANTECEDENTS
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni
interessos econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels
béns patrimonials.
1.2. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel Ple
de la corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se
n'ha de donar publicitat.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
3. PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no
s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui.
Intervencions: No hi intervencions.
Votació: La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels
vuit regidors assistents a la sessió que representen la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
MODELS
Registre d’interessos sobre béns patrimonials, activitats que proporcionin ingressos
econòmics, o que en puguin proporcionar.
1. Declaració de béns patrimonials
Declaració número ______/2015
Tipus: Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions
Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, i seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
data …… de …… de 201…, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades

següents amb el compromís d'aportar els documents acreditatius de totes les
circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves
dades.

A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari
Classe de finca
(rústica/urbana
)

Tipus
(habitatge,
garatge…)

Adreça

Referència
registral

Data
adquisició

Percentatge
(en cas de
titularitat
compartida)

A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments
Classe títols

Nombre

Entitat emissora

Data adquisició

A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració.
Classe

Entitat bancària

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

A.4.Objectes d’especial valor (artístics, etc.)
Classe

Descripció

A.5. Automòbils i altres vehicles.
Classe

Marca/model

Any de
matriculació

Matrícula

A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)

Observacions

Classe

Descripció

A.7. Deutes i obligacions.
Classe

Entitat bancària

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

Quantia

B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Impost

Data presentació

Núm. de referència de la liquidació

Renda
Patrimoni
Societats
........., .... de .......... de 201…
El/La declarant

(Nom i cognoms)

Davant meu
El/La secretari/ària interventor/a
(Nom i cognoms)

Finalitzada la presentació i votació de les propostes el Sr. Xavier Pedrós Rodés, demana
disculpes i manifesta que ha d’abandonar la sessió.
Seguidament continua el Sr. Armengol amb la seva intervenció i diu que ell va deixar
l’ensenyament per no continuar la seva labor docent dins del sistema tradicional:
“L’èxit de l’escola radica en el “mètode”, en lloc d’explicar es planteja un fet i s’analitza el
cas concret, aquest és el mètode utilitzat per una de les millors i prestigioses escoles de
negoci del mon, i aquest és el mètode que jo defensava i defenso. Sembla que aquí a
Lleida hi ha una escola, dirigida per jesuïtes, que aplicaran aquest sistema educatiu.
Acabant ja la meva exposició vull dir que em sento orgullós d’haver passat per
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, especialment per haver lluitat per un canvi de model de
l’escola pública i per haver constituït l’Escola de Música.
Tot el meu respecte per la generació actual que, al meu parer, tenen un gran repte a
aconseguir: rescatar la Democràcia de les mans del capital. Avui el capital té més drets
que les persones, hem supeditat tot allò que és essencial per les persones a la tirania del
capital.
El repte que teniu les noves generacions és més difícil, encarà, que el canvi que va
significar implantar la Democràcia.”
Sense cap altre assumpte que tractar i essent les 22.00 hores, l’alcaldessa aixeca la
sessió de la que, com a secretària, estenc aquesta acta.
L’ALCALDESSA EN FUNCIONS
Montserrat Coma Ribera

LA SECRETÀRIA
Teresa Morera Llovera

