ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2012
Identificació de la sessió:
Núm.: 6/2012
Caràcter: extraordinari
Data: 25 de juliol de 2012
Horari: de les 20.30 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 25 de juliol de 2012, 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 del senyor alcalde,
Ramon Maria Guiu i Pujol, per dur a terme la sessió extraordinària convocada
prèviament.
Hi assisteixen el 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
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació liquidació definitiva de les CCEE per les obres d’Intervenció i Millora de
la Tv. Av. Primer de Maig.
2.- Aprovació liquidació definitiva de les CCEE per les obres d’Intervenció i Millora de
la Tv. Carrer Jardí.
3.- Aprovació liquidació definitiva de les CCEE per les obres d’Intervenció i Millora de
darrera del Carrer Esdevenidor.
4.- Ratificació acord de JGL : fraccionament de la retenció PIE anys 2008 i 2009.
5.-Aprovació festes locals any 2013.
6.- Ratificació de l’acord de JGL relatiu a l’ampliació del número de places a la
llicència de taxis núm. 1. del municipi d’Ivars d’Urgell (de 5 i 7 inclòs el conductor)
MOCIONS / INFORMES DE L’ALCALDIA
7.- Moció presentada per grup Progrés Municipal d’Ivars d’Urgell.
Assumpte: Decrets Llei 20/2012 i 21/2012 de 13 de juliol.
8.- Moció contra la supressió del Partit judicial Balaguer.
9.- Moció en defensa de l’organització territorial de Catalunya
10.- Moció en defensa del Pacte Fiscal i Agència Tributària pròpia.
11.- Moció en defensa del manteniment de les llars d’infants municipals.
12.- Informes de l’alcaldia, si s’escau.
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1.- ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
Obra : Intervenció i millora del Trv. Carrer 1er de Maig
1.- ANTECEDENTS
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia 4 d’agost de
2010, va aprovar provisionalment la imposició i, simultàniament, l’ordenació de
contribucions especials per l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada:
Intervenció i millora de Trv. Carrer 1er de Maig.
1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP de
Lleida núm.114 de data 19 d’agost de 2010 i al tauler d’anuncis de la Corporació per
un termini de 30 dies hàbils.
1.3. Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses al·legacions les
quals han estat resoltes, mitjançant acord plenari de data 30 de desembre de 2010, el
qual es va publicar en el BOP de Lleida núm. 151 de data 22 d’octubre de 2011 amb
el resultat següent:
Cost previst de l’ obra: 88.821,38€
Import a repartir entre beneficiaris(90%) 74.539,21€
Aportació municipal: (10%): 8.282,14€
Metres lineals: 177,85 ml façana
Preu metres lineals façana: 419,11€/ml
1.4. Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 90.996,47€.
2. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que, una vegada finalitzada la
realització de les obres es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les
quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant
com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: Aprovar la liquidació definitiva de l’obra Intervenció i millora de la Trav. C/
Primer de Maig , a repartir de la manera següent:
1.1. Cost de les obres: 90.996,47€
1.2 metres lineals de carrer: 177,85 ml
1.3. Distribució del repartiment de despeses:
Base imposable: (BI)
. Aportació subjectes passius: 81,9114% del cost total de l’obra= 74.539,19€
. Aportació Ajuntament: 18,0856% del cost total de l’obra= 16.457,26€
. Preu ml : 419,1127€/ml
L’ajuntament assumeix el 100% la direcció facultativa de les obres per import de:1.285,21€.
Total Aportació Ajuntament: 17.742,47€

SEGON. Aprovar la liquidació individual definitiva segons annex – full de càlcul que
consta a l’expedient i notificar-la als subjectes passius amb el corresponent peu de
recursos i el termini legal per efectuar el pagament de la quota.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Considero un fet discriminatori que el preu metre lineal sigui
diferent segons el carrer.
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Sr, Alcalde: el preu metre lineal surt en funció del cost i mestres lineals de façana dels
carrers, per tant resulta diferent en cada un dels carres.
Sr. Ruben Serrano: no considero lògic que es modifiqui el preu notificat inicialment als
propietaris.
Sr. Alcalde, la modificació es conseqüència del preu real de l’obra, un cop finalitzada
la mateixa.
Votació: la proposta es aprovada per majoria absoluta del nombre legal de regidors
que composen la corporació municipal.
Vots a favor: 6 (CiU)
Vots en contra: 0 (zero)
Abstencions : 3 AM-IIV i PM-IIU.
2.- ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
Obra : Intervenció i millora del Trv. Carrer Jardí
1.- ANTECEDENTS
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia 4 d’agost de
2010, va aprovar provisionalment la imposició i, simultàniament, l’ordenació de
contribucions especials per l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada .
1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP de
Lleida núm. 114 de data 19 d’agost de 2010 i al tauler d’anuncis de la Corporació per
un termini de 30 dies hàbils.
1.3. Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses reclamacions les
quals han estat resoltes, mitjançant acord plenari de data 30 de desembre de 2010, el
qual es va publicar en el BOP de Lleida núm. 151 de data 22 d’octubre de 2011 amb el
resultat següent:
Cost previst de l’ obra: 77.964,04€
Import a repartir entre beneficiaris(90%) 70.167,64€
Aportació municipal: (10%): 7.796,40€
Metres lineals: 387ml façana
Preu metre lineals façana: 180,99€/ml
1.4.- Per acord de Ple de data 31-03-2011 amb el vot favorable de la majoria absoluta
es va adoptar el següent acord:

«1r.-ESTIMAR parcialment el recurs de reposició formulat per la Sra. Carme Blanch

Piqué i la Sra. Carme Llobera Blanch en el sentit exclusiu d’aplicar una ponderació a la
repercussió del tram corresponent al viari estret perpendicular a la Travessia del Jardí.
Ponderació que un principi de proporcionalitat permet fixar en un percentatge del 5%.
Fitxant l’aportació del titular del bé en un 85% del cost de l’ obra.
2n.-DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició interposat per la Sra. Francisca
Vilalta i Esqué i altres.
3r.- En relació a l’acord de Ple de data 30/12/2010 que resolt les al·legacions
presentades a l’acord d’ordenació I imposició de contribucions del tram de C/ Jardí el
qual diu: TERCER: Estimar parcialment l’al·legació conjunta presentada per varis veïns
del carrer Travessera . C/Jardí en el sentit d’aplicar un coeficient corrector en el tram de
carrer més estret.
Es proposa aplicar un percentatge de 80% als veïns dels trams de carrer Trv. Jardí més
estret.
L’aportació dels veïns de la Trav. del carrer Jardí queda distribuïda de la forma següent
en funció de l’amplada del carrer :
Trav. c/ Jardí ( amplada 5,80m) : 90% de la base
Trav. c/ Jardí (amplada 3,20m) : 80% de la base
Vial perpendicular (amplada 4,90m) : 85% de la base»
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1.5. Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 72.161,84 €
2. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que, una vegada finalitzada la
realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les
quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant
com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.
A la vista dels antecedents es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: Aprovar la liquidació definitiva de l’obra Intervenció i millora del la Trav. c/
Jardí, a repartir de la següent manera:
1.1. Cost de les obres segons certificació obra : 72.161,84€
1.2 Metres lineals de carrer: 387,68 ml
1.3. Distribució del repartiment de despeses:
Bases imposable: (BI)
a) Trav. c/ Jardí ( amplada 5,80 m) : 90% del cost certificat = 64.945,65€
Preu ml.: 167,52€/ml
b) Vial perpendicular (amplada 4,90 m) : 85% del cost certificat) = 61.337,56€
Preu ml = 158,22€/ml
c) Trav. c/ Jardí (amplada 3,20 m) : 80% del cost certificat = 57.729,47€
Preu ml = 148,91€ / ml
L’ ajuntament assumeix el cost de la direcció facultativa de les obres per import de
1.162,50€
Total aportació Ajuntament: 17.278,06€.
SEGON. Aprovar la liquidació individual definitiva segons annex – full de càlcul que
consta a l’expedient i notificar-la als subjectes passius amb el corresponent peu de
recursos i el termini legal per efectuar el pagament de la quota.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions: Els mateixos arguments que en el punt anterior.
Votació: la proposta es aprovada per majora absoluta del nombre legal de regidors que
composen la corporació municipal.
Vots a favor: 6 (CiU)
Vots en contra: 0 (zero)
Abstencions : 3 AM-IIV i PM-IIU.
3.- ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
Obra : Intervenció i millora del darrers C/Esdevenidor
1.- ANTECEDENTS
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia 4 d’agost de
2010, va aprovar provisionalment la imposició i, simultàniament, l’ordenació de
contribucions especials per l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada.
1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP de
Lleida núm.114 de data 19 d’agost de 2010, i al tauler d’anuncis de la Corporació, per
un termini de 30 dies hàbils.
1.3. Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses reclamacions les
quals han estat resoltes, mitjançant acord plenari de data 30 de desembre de 2010, el
qual es va publicar en el BOP de Lleida núm. 151 de data 22 d’octubre de 2011 amb el
resultat següent:
Cost previst de l’ obra: 56.762,34€
Import a repartir entre beneficiaris(90%) 51.086,11€
Aportació municipal: (10%): 5.676,23€
Metres lineals: 234 ml façana
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Preu metre lineals façana: 217,71€/ml
1.4. El Ple de la Corporació en sessió del dia 30-12-2010, amb el vot de la majoria
absoluta de nombre legal de membres i en estimació de les al·legacions presentades va
acordar:
«PRIMER: Estimar les al·legacions presentades, relatives a l’exclusió del camí particular
perpendicular al C/Esdevenidor pel que fa la seva execució com a part del projecte i a
excloure`l del repartiment de les contribucions especials ».
1.5. Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 42.919,76€
2. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que, una vegada finalitzada la
realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les
quotes individuals definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant
com a lliurament a compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: Aprovar la liquidació definitiva de l’obra Intervenció i millora del darrere del
c/ Esdevenidor, a repartir de la manera següent:
1.1. Cost de les obres: 42.919,76€
1.2 metres lineals de carrer: 180,90 ml
1.3. Distribució del repartiment de despeses:
Bases imposable: (BI)
. Aportació subjectes passius: 90 % del cost total de l’obra= 38.627,78€
. Aportació Ajuntament: 10% del cost total de l’obra = 4.292,18€
. Preu ml : 213,53€/ml
L’ ajuntament assumeix el 100% de la direcció facultativa de les obres per import de:
825,35€
Total aportació ajuntament: 5.117,53€
SEGON. Aprovar la liquidació individual definitiva segons annex – full de càlcul que
consta a l’expedient i notificar-la als subjectes passius amb el corresponent peu de
recursos i el termini legal per efectuar el pagament de la quota.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions: Els mateixos arguments que en el punt anterior.
Votació: la proposta es aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de regidors
que composen la corporació municipal.
Vots a favor: 6 (CiU)
Vots en contra: 0 (zero)
Abstencions : 3 AM-IIV i PM-IIU.
4.-RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 12-07-2012:
FRACCIONAMENT DEL REINTEGRAMENT DELS SALDOS DEUTORS DERIVATS
DE LES LIQUIDACIONS DEFINITIVES DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE
L’ESTAT(PIE) DELS ANYS 2008-2009.
La Disposició Final Desena de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2012 preveu la possibilitat de que les Corporacions Locals s’acullin a l’ampliació
del termini de fraccionament a 120 ó 108 mensualitats per la devolució de les
liquidacions negatives del PIE de 2008 i 2009.
(120 mensualitats acceptació fins a 25-09-2012)
(108 mensualitat acceptació fins al dia 01/01/2013)
D’acord amb l’esmentada disposició les entitats locals que no compleixen amb els
objectius d’estabilitat pressupostaria, límits d’endeutament, o amb els terminis de
pagament que estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la
morositat en les operacions comercials hauran d’aprovar un pla d’ajust que garanteixi
la correcció d’aquest incompliments.
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A les entitats locals que no s’acullin a l’ampliació del termini de fraccionament se l’hi
continuarà aplicant el fraccionament a 60 mensualitats.
D’acord amb les indicacions efectuades pel Ministeri d’Hisenda les Corporacions que
NO s’acullin a l’ampliació del termini hauran d’enviar un escrit signat pel Sr. Alcalde
manifestant la seva voluntat de no acollir-se.
A la vista dels informes emesos dels quals en resulta que la Participació de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell en els Ingressos de l’Estat ( PIE) serà d’ aproximadament
9.000€ entre els mesos de setembre 2012 a abril de 2013 sempre i quant es segueix el
calendari establert per l’Estat per al retorn dels imports pagats als proveïdors.
Es presenta al ple la següent proposta d’ ACORD:
Ratificació acord de JGL 12-07-2012.
L’ajuntament d’Ivars d’Urgell acorda NO acollir-se a l’ampliació del termini de 60 a
120 /108 mensualitats per a la devolució de les liquidacions negatives del PIE dels
anys 2008 i 2009.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions:
Sr. Armengol: hi estem d’acord si tècnicament es assumible el pagament a 60 dies.
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat dels 9 regidors assistents a la sessió
que comporten el nombre legal de membres de la Corporació.
5.-FESTES LOCALS 2012
Sr. Alcalde: tenint en consideració la intervenció del Sr. Armengol en el Ple del més de
juny en relació a la Festa Major, i amb l’objectiu de reduir costos en l’organització de
les festes locals, s’ha intentat buscar unes dades on el cost de les orquestres sigui més
reduït, presentant al Ple la següent proposta d’
ACORD:
Vist l’ Ordre de Festes Laborals de Catalunya per l’any 2013, i als efectes de que la
Conselleria d’ Empresa i Ocupació pugui preparar el calendari de Festes Locals de
Catalunya, any 2013.
Vist que l’art. 37.2 de l’Estatut del Treballadors indica que de les catorze festes locals,
dues tindran caràcter local, i atès que d’acord amb l’Ordre 177/1980, s’estableix que
dues festes locals seran fixades a proposta dels municipis respectius, es presenta al
ple la següent proposta d’ ACORD:

Festes Local a Ivars d’Urgell:
Dia 19-03-2013. Sant Josep
Dia 07-06-2013 . Festa Major
Festes Locals a Vallverd:
Dia 19-03-2013 Sant Josep
Dia 09-10-2013. Festa Major de Sant Miquel.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions: es mostra conformitat amb la proposta
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat dels 9 regidors assistents a la sessió
que comporten el nombre legal de membres de la Corporació.

6

6. AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE PLACES A LA LLICÈNCIA NÚM. 1/2012 DE
SERVEI DE TAXI (Ratificació acord de Junta de Govern Local de data 12 de juny de
2012).
Vista la sol·licitud presentada per la persona interessada, titular de la llicència
núm.1/2012 de taxi del municipi d’Ivars d’Urgell, per mitjà de la que sol·licita
l’ampliació de places de la llicència, passant de 4+1 a 6+1, la Junta de Govern amb el
vot favorable dels quatre regidors que la integren acorda:
PRIMER: Informar favorablement la petició formulada, relativa a l’ampliació de
nombre de places de la llicència de taxis núm. 1 del municipi d’Ivars d’Urgell, passant
de 5 places (4 +1 conductor) a 7 places ( 6 +1 conductor).
SEGON: Donar trasllat al Ple de la Corporació de la sol·licitud presentada juntament
amb l’informe favorable de la Junta de Govern Local, als efectes de que aquest òrgan
es pronunciï al respecte.
TERCER: Notificar aquest acord a la persona interessada i als organismes oficials
corresponents.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Votació: La proposta es aprovada per unanimitat dels 9 regidors assistents a la sessió
que comporten el nombre legal de membres de la Corporació.
7.- MOCIÓ GRUP PROGRÈS MUNICIPAL D’IVARS D’URGELL
Sr. Josep Armengol: Presenta la moció i diu:
Els acords del Consell de Ministres del dia 13 de juliol de 2012 afecten molt
directament l’autonomia dels ens locals, i crec que des de aquesta administració cal
rebutjar aquests acords per la repercussió negativa en vers el món local.
Estem en desacord en :
- Reduir el nombre de regidors en un 30%, és una burla i un atemptat a la dignitat
dels regidors volgué reduir l’endeutament de l’administració a costa de la part més
dèbil i menys interessada econòmicament,(regidors de poblacions de menys de 1.000
habitants) atès que els regidors del municipis més petits no tenen retribució
econòmica.
- Retallar les competències dels ajuntaments deixant únicament les bàsiques( aigua,
llum, clavegueres cementiris) significa gairebé la seva anulació com administració.
- S’han realitzat inversions en instal·lacions com llars d’infants, poliesportius, escoles
de música, què hem de fer ara?, dir a la nostra població que no podem obrir aquests
serveis?, als pares i mares treballadors que no podem obrir la llar d’infants?. Aquest
serveis haurien de tenir una assignació fixa des de l’Estat i no estar sempre pendents,
des de l’ajuntament , sobre si podem o no assumir el cost que genera mantenir-los.
- La funció fiscalitzadora que se’n encomana als interventor, i secretaris-interventors,
els quals tindran més poder que els propis regidors i alcaldes, desvirtuant el sentit
d’aquest càrrecs electes.
- La tutela que exerciran les Diputacions sobre els ajuntaments els qual es consideri
que no se saben administrar correctament.
Per aquestes raons es presenta al Ple la següent Moció, que tant de bo és fes extensiva
a altres municipis petits.
MOCIÓ
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El grup de Progrés Municipal d’Ivars d’Urgell demana la convocatòria d’un Ple
Extraordinari davant l’atac frontal que representen els acords de l’últim Consell de
Ministres contra l’autonomia Municipal, la Nostra dignitat com a regidors i els drets
legítims dels vilatans.
Moció del grup de P.M. sol·licitant la retirada dels acords de l’últim Consell de
Ministres, perquè representen una involució i un atac contra l’autonomia Municipal
dels ajuntaments rurals:
1.- Ates que els regidors del nostre municipi exercim la tasca política de manera
totalment desinteressada, entenem que minvà en un 30% el nombre de regidors es
un intent barruer de culpabilitzar-nos per un excés de costos de l’administració en
el que no hem participat.
2.- Ates que limitar les funcions del nostre Ajuntament a les competències
mínimes és una clara involució a situacions ja superades del segle passat.
3.- Ates que els ciutadans del nostre poble tenen els mateixos drets a gaudir
d’aquelles competències que demanda una societat moderna com ara Escola
Bressol, Escola de Música...
4.- Ates que imposar una funció fiscalitzadora la Sra. Secretària representa retallar
el poder democràtic que tenim els regidors representants del poble i retornar en
una situació pròpia dels Ajuntaments del franquisme.
5.- Ates que acceptar la tutela de la Diputació seria un reconeixement de la nostra
incapacitat com a gestors públics.
PROPOSEM:
Que el govern de l’Estat modifiqui els acords del Consell de Ministres del
divendres 13 de juliol per ser contraris a l’autonomia local, al progrés i modernitat de
la nostra societat rural.
La Moció presentada es aprovada
regidors assistents a la sessió

per unanimitat,amb el vot

favorable dels nou

Intervencions :
Sr. Alcalde manifesta el seu acord amb la moció presentada i dona lectura al següent
text:
Davant l’anunci de modificació de la Llei de Bases de Règim Local per part del govern
de l’Estat, CDC fa les següents consideracions:
1. És un atac a la democràcia representativa del món local
2. És un atac a l’autogovern de Catalunya
Catalunya té un model propi d’organització territorial i la Generalitat és qui té en té les
competències, tal com recull l’article 160 de l’Estatut.
El govern de Catalunya està treballant una nova llei de governs locals i és aquesta llei
la que determinarà quins han de ser els canvis i la distribució de competències al
nostre país.
3. És un atac a l’autonomia local i al municipalisme
Els òrgans de referència administrativa de Catalunya són el municipi i la Generalitat,
com a base de prestació de serveis i com a ens de representació política escollida
directament per la ciutadania. Els ens locals supramunicipals, com a òrgans de gestió
i cooperació, però mai substitutius dels municipis. A més, reivindiquem el principi de
proximitat en la prestació de serveis d’acord amb model d’èxit català, on molts
d’aquests serveis s’han mancomunat en àmbits comarcals. Amb tot això, rebutgem la
delegació forçosa de competències municipals a les diputacions.
Volem destacar que a Catalunya no s’ha de suprimir cap municipi. El municipi és i
sempre haurà de ser la base de l’administració local. En aquest sentit, volem
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denunciar que el deure de l’ajuntament de Madrid sol és un 25% superior a la suma
del deute de tots els ajuntaments catalans (947).
L’administració que sobra a Catalunya i que s’ha de reduir és la de l’Estat que, a més,
tant amb governs del PSOE com ara el PP, ha demostrat estar mal gestionada. En
aquest sentit, proposem, com a mínim, la supressió dels ministeris que no tenen
competències (Cultura, Sanitat, Serveis Socials, Ocupació...) i del Senat.
Per tot això, i perquè aquesta proposta ni millora la prestació dels serveis a la
ciutadania ni suposa cap estalvi econòmic –si no ben al contrari-, creiem que no
s’ha d’aplicar al nostre país.
8.- MOCIÓ EN CONTRA LA PROPOSTA DE CONSELL GENERAL DEL PODER
JUDICIAL SOBRE POSSIBLE SUPRESSIÓ DEL PARTIT JUDICIAL DE BALAGUER:
El Sr. Alcalde dóna compte del contingut de l’acord del Ple de la Diputació de Lleida de
18/05/2012, relatiu al rebuig de la modificació de la demarcació i la planta judicial
que proposa el Consell General del poder Judicial i que pot comportar la supressió
dels partits judicials de Balaguer i Cervera.
Considerant que els Partits Judicials, especialment el de Balaguer, al que pertany el
nostre municipi, és de capital importància per la nostra població, altrament la seva
supressió ens allunyaria de l’administració de Justícia que ara tenim a l’abast de tots
els ciutadans.
Vista la proposta de la Diputació de Lleida es presenta al Ple la següent proposta d’
ACORD:
-

Manifestar el rebuig a la modificació de la demarcació i la planta judicial que
posposa el CGPJ, i que pot comportar, entre altres, la supressió dels Jutjats de
Balaguer.
Instar al Ministeri de Justícia a desestimar la proposta del CGPJ i que en
futures reformes del mapa judicial es mantingui els actuals jutjats de les
comarques de Lleida.
Comunicar aquest acord al Ministeri de Justícia de Catalunya, a la Conselleria
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, als municipis del partit Judicial i a
la Diputació de Lleida

Intervencions:
Sr. Josep Armengol: antec que la única finalitat d’aquesta possible modificació es la
centralització de l’Estat.
Sr. Alcalde: Els partits judicials, que han estat la base de la organització territorial. El
que es pretén amb aquestes es mesures es eliminar l’actual organització municipal en
detriment dels municipis petits.
Votació
La Moció presentada es aprovada
regidors assistents a la sessió

per unanimitat,amb el vot

favorable dels nou

9.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL,
DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia
mitjançant l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la
seva dependència funcional de l’administració general de l’Estat.
Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que
tenen les seves competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i
ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del
problema del sector públic.
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Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en
la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou
el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els
ajuntaments catalans en el seu conjunt, i tenint en compte que representen el 12’9%
de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als
ciutadans, i les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat
recentment (CIS, CEO).
Atès que ha estat anunciada la futura modificació de diferents lleis com la de règim
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal
previst en els articles 2.3 i 84 EAC.
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta
Europea d’Autonomia Local.
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular
de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que
desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer
perillar la prestació de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra
de 20.000 habitants que no té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de
municipis, turístics, de muntanya,etc equivocant-se en el diagnòstic ja que a
Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals correspon a municipis de més
de 20.000 habitants.
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunitat de
serveis municipals i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i
els serveis municipals.
Per tot això, sol·licitem al Ple l’aprovació dels següents:
PRIMER.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen
com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és
potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i
acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la
realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia
local i de suficiència financera que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes
mesures, que sota l’excusa de la crisis econòmica, amaguen el desig de substituir el
model actual per un centralista que vol impedir la prestació eficient de serveis públics,
que requereixen la proximitat com a factor indispensable.
SEGON.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre
administracions, s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de
Catalunya, i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes
clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances local on s’ha de
regular que el municipi és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de
serveis.
TERCER.- Que l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no
suposa cap estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma
desinteressada en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un
empobriment de les funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat.
QUART.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes
les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb
qualitat els serveis públics.
CINQUÉ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament als
Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i
mancomunador de serveis per als ens locals, per tal que puguin desenvolupar de
manera eficient aquesta necessària funció.
SISÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Governació i Relacions institucionals i a tots els portaveus dels
grups del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya
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La Moció presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels nou
regidors assistents a la sessió.
10.-MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA PRÒPIA.
Aquesta moció és retirada i no es posa a debat.
11.-MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT A GARANTIR EL
MANTENIMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS.
A proposta conjunta de la Associació Catalana de Municipis i Províncies i de la
Federació de Municipis de Catalunya es presenta al Ple els següents d’acords:
ACORDEN
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris,
suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a
mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord
parlamentari i fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i
pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a què doti fins a 1.600€ la
bestreta de 1.300€ anunciada per la Conselleria d’Ensenyament per al curs
2011-2012, i a mantenir l’ import per als cursos següents.
3. Traslladar al Govern de la Generalitat la de Catalunya la voluntat de les
entitats municipals de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius
d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i cor
responsabilitat entre les administracions educatives.
4. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.
5. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la
sostenibilitat dels serveis de la primera infància.

Intervencions:
Sr. Josep Armengol: es van recollir signatures dels pares en favor d’aquesta
proposta i es va envair a la Federació de Municipis de Catalunya.
Votació: la Moció presentada es aprovada per unanimitat,amb el vot favorable
dels nou regidors assistents a la sessió
12.-INFORMES DE L’ALCALDIA
S’informa al Ple de :
1.- La Junta de Govern Local ha aprovat una proposta de sol·licitud de la
declaració de zona catastròfica i ajuts a la pedregada del dia 5 de juliol de 2012.
2.- ACM, ha fet tramesa de la proposta de Projecte de Decret d’establiments
d’allotjaments turístics i d’habitatges d’ús turístic, en el que es modifica l’art. 55
d’aquest permeten que aquest tipus d’establiments es puguin ubicar en municipis
de 3.000 habitants, quan fins ara el limitava a municipis de menys de 1.500
habitants.
L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell a resultes d’un cas concret de sol·licitud de llicència
per a l’ obertura d’una casa de pagès i per mitjà de l’alcaldia va promoure,
juntament amb l’ACM aquesta proposta de modificació, en benefici dels municipis
petits com Ivars d’Urgell.
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3.- D’ acord amb que estableix la Llei de Morositat, es dona compte al Ple de la
Corporació de l’Informe de morositat corresponent al primer trimestre de l’any
2012, en el qual es posa de manifest que l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell no compleix
amb els terminis de pagament a proveïdors ( 40 dies per l’any 2012 ).
La secretària-interventora informa sobre la necessitat d’ elaboració d’un pla d’ajust
que conciliar els pagaments amb els terminis legals.
4. INFORME INTERVENCIÓ.Assumpte Pagament a proveïdors, retenció 50% Participació en els ingressos de
l’Estat (PIE)
Ordre HAP/1465/2012, de 28 de juny per la qual es desenvolupa el procediment i
condicions de retenció del PIE a les Entitats Locals que no hagin concertat operacions
de crèdit per a pagament a proveïdors d’acord amb RD 4/2012.
a) La retenció s’efectuarà a partir del mes de setembre de 2012.
b) L’import serà del 50% de l’ import brut mensual del PIE
c) Durant els primers 5 anys l’ interès serà del 5,89%. (ídem. l’operació
d’endeutament)
d) En qualsevol moment l’entitat local deutora, podrà realitzar amortitzacions
anticipades del deute pendent.
Ajuntament d’Ivars d’Urgell
Import factures pagades per l’Estat: 81.255,30€
Import amb interessos: 83.875,66€ (provisional en defecte de comunicació per l’Estat)
Es preveu que els ingressos de PIE des de setembre 2012 a abril 2013, en que es
finalitzarà el termini de retencions serà de 9.000€ mensuals.
Cal reajustar la despesa de l’últim trimestre de l’any 2012 i ajustar el projecte de
pressupost 2013 a les previsions de reducció del PIE durant el 1r. trimestre d’aquest
exercici.
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.
L’alcalde

La secretària
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