ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2013
Identificació de la sessió:
Núm.: 5/2013
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de juliol de 2013
Horari: de les 21.30 hores a les 22.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 18 de juliol de 2013, a les 21.30 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 ordinària 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
1.- Resolució de les al·legacions a l’acord d’aprovació inicial del projecte de taxació
conjunta per l’ocupació de terrenys destinats a l’execució de les obres previstes en el
projecte: Modificat núm.1: Condicionament del camí que enllaça la carretera d’Ivars
d’Urgell a Castellnou de Seana amb la carretera LV-3344 de Bellpuig al Relleu de
Castellserà. Fase I.
2.- Resolució de les al·legacions a l’acord d’aprovació inicial del projecte de taxació
conjunta per l’ocupació de terrenys destinats a l’execució de les obres previstes en el
projecte: Construcció de la variant de la carretera LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd.
Fase II.
3.- Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte de taxació conjunta per l’ocupació de
terrenys destinats a l’execució de les obres previstes en el projecte: Modificat núm.1 :
Condicionament del camí que enllaça la carretera d’Ivars d’Urgell a Castellnou de
Seana amb la carretera LV-3344 de Bellpuig al Relleu de Castellserà. Fase I.
4.- Aprovació definitiva, si s’escau, del projecte de taxació conjunta per l’ocupació de
terrenys destinats a l’execució de les obres previstes en el projecte: Construcció de la
variant de la carretera LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd. Fase II.
5.- Aprovació, si s’escau, de la Modificació núm. 3 del pressupost de l’exercici 2013.
6.- Aprovació, si s’escau, de la Moció d’Adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
7.- Aprovació, si s’escau, de la Moció de sol·licitud i recolzament pels danys de la
pedregada del dia 18 de juny de 2013.
8.- Aprovació, si s’escau, de la Moció per la gratuïtat del transport i menjador escolar
no obligatoris (pobles agregats).
9.- Aprovació contracte de préstec amb BBVA
10.- Altres Mocions, si s’escau.
11.- Informes de l’alcaldia.
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1.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL
PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE:
MODIFICAT NÚM.1: CONDICIONAMENT DEL CAMÍ QUE ENLLAÇA LA
CARRETERA D’IVARS D’URGELL A CASTELLNOU DE SEANA AMB LA
CARRETERA LV-3344 DE BELLPUIG AL RELLEU DE CASTELLSERÀ. FASE I.
ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL, EN SESSIÓ DE 2 DE
MAIG DE 2013 (BOPL 15/05/2013)
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió de 2 de maig de 2013, va
aprovar el Projecte d’expropiació pel procediment de Taxació Conjunta per l’ocupació
de terrenys previstos en el projecte de l’obra Projecte modificat núm. 1, de
condicionament del camí que enllaça la carretera d’Ivars d’Urgell a Castellnou de
Seana amb la carretera LV-3344 (Fase I).
Vist que durant el termini d’informació pública ulterior a la publicació de l’acord es
van formular al·legacions i observacions pels diferents propietaris i propietàries dels
béns i drets afectats.
Atès allò que disposen els articles 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 211 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
A la vista de l’informe jurídic i tècnic emesos a l’efecte, es proposta l’adopció
següents ACORDS:

dels

PRIMER: Estimar parcialment l’al·legació formulada per la Mercantil ARSM, SA,
relativa a la parcel·la 153, polígon 10, de conformitat amb la justificació obrant a
l’informe jurídic que a continuació es transcriu:
“1.1.- Interessa una indemnització pel perjudici causat com a conseqüència de la
reducció de superfície en la seva parcel·la.
L’informe jurídic emès a l’efecte fa constar que:
Procedeix a la seva desestimació atès que cal considerar que la finca propietat de la
mercantil ARSM, S.A. segons la descripció registral vigent abans de la segregació dels
199,82m² afectats pel projecte d’obres de referència, és de 28.625,95m² (finca registral
37, al tom 1.980, foli 41, llibre 46 del Registre de la Propietat de Balaguer).
En conseqüència, no queda en absolut acreditat que la segregació de la porció
afectada pel Projecte de Taxació Conjunta (en endavant, PTC) del Projecte Modificat
núm. 1, de condicionament del camí que enllaça la Ctra. d’Ivars d’Urgell a Castellnou
de Seana amb la Ctra. LV-3344 (fase 1ª) impossibiliti el conreu i ús habitual de
qualsevol de les porcions de sòl resultants.
Per tant, al no concórrer el supòsit de la compensació per la raó de divisió de finca
tampoc resulta procedent que el projecte expropiatori fixi cap indemnització per raó de
la reducció de superfície, procedeix per tant la seva desestimació.
1.2.- Sol·licita la incorporació a l’acta d’ocupació d’una indemnització en cas que el
cultiu de la porció de terreny no expropiada pateixi danys com a conseqüència d’una
possible interrupció del reg.
L’informe jurídic emès a l’efecte fa constar que:
Procedeix la seva desestimació atès que a l’empara de l’article 45 de la Llei
d’Expropiació Forçosa, únicament s’indemnitzarà als titulars de drets que estiguin
pendents de percebre els fruits o les collites o hagin realitzat treballs de guareix o
anàlegs i sempre en la proporció que correspongui al terreny expropiat. Quant als
possibles danys a finques confrontants, a banda de tractar-se d’una qüestió futurible,
haurà de ser objecte, en tot cas, de l’oportuna acreditació i reclamació a través del
procediment legal corresponent.
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1.3.- Sol·licita la compensació a raó de 260€ per cada pou de reg que s’hagi d’instal·lar
a l’interior de la finca de la seva propietat.
L’informe jurídic emès a l’efecte fa constar que:
Procedeix la seva estimació parcial atès que d’acord amb l’informe tècnic emès pels
Serveis d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida, en data 12 d’abril de 2013,
en ocasió del replanteig de l’obra els tècnics desplaçats es posaran en contacte amb
els propietaris als efectes de determinar llur emplaçament. En tot cas, aquesta nova
ubicació dels pous no justifica cap compensació extraordinària en el sentit interessat
per l’al·legació atès que ni tan sols es justifica cap perjudici per a la finca.
1.4.- Sol·licita la modificació de la valoració del sòl fins a 9,66€/m² incrementant el
coeficient considerat per raó de la proximitat al nucli.
L’informe jurídic emès a l’efecte fa constar que:
Procedeix la seva desestimació atès que al valor del sòl de les finques expropiades s’ha
aplicat un coeficient de localització CL = 1,50 i, per tant, ja es té en compte la seva
proximitat al nucli d’Ivars d’Urgell i la seva ubicació al nord-est de la futura variant.
1.5.- Al·lega que la variant divideix la finca deixant una porció de 4.900 m2 conreable,
però que no arriba a la unitat mínima de conreu. Sol·licitant un 20% de demèrit sobre
la finca per la suposada baixada de rendes al no arribar a la unitat mínima de conreu.
L’informe jurídic emès a l’efecte fa constar que:
Procedeix la seva desestimació atès que el fet que la resta de finca no arribi a la unitat
mínima de conreu no implica que aquesta sigui, per se, “indemnitzable” ni que hagi de
sofrir una pèrdua als efectes del seu arrendament. Aquesta és una circumstància que
no presenta cap justificació legal.
Estimació parcial de les al·legacions formulades per la societat mercantil ARSM, S.A.
en data 13 de juny de 2013 (RE 863) contra el Projecte de Taxació Conjunta del
Projecte Modificat núm. 1, de condicionament del camí que enllaça la Ctra. d’Ivars
d’Urgell a Castellnou de Seana amb la Ctra. LV-3344 (fase 1ª), adoptat pel plenari de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell en sessió de 2 de maig de 2013 en el sentit que en ocasió
del replanteig de l’obra els tècnics desplaçats es posaran en contacte amb els
propietaris als efectes de determinar l’emplaçament de la nova ubicació dels pous.
Desestimació de la resta d’al·legacions”.
SEGON: Estimar parcialment l’al·legació formulada pels senyors Luis Enrique i
Maria Josefa Gilabert Tomás–Riverola, relativa a la parcel·la 17 del polígon 9, de
conformitat amb la justificació obrant a l’informe jurídic que a continuació es
transcriu:
“La finca de projecte de taxació conjunta (PTC) propietat de les persones al·legadores
és la núm. 17 de la relació de béns i drets del projecte modificat núm. 1 al principi
transcrit.
D’acord amb el POUM d’Ivars d’Urgell de 24 de novembre de 2005, el sòl ocupat per
aquella finca afecta a l’actuació viària que ens ocupa en quant a una superfície de
932,49m², es troba parcialment inclosa dins el sector de sòl urbanitzable delimitat
d’ús industrial SUBd-3, “Plana Alta”.
El Projecte de taxació conjunta de 2 de maig de 2013, corresponent al projecte
modificat núm. 1 s’adaptarà als efectes de la seva aprovació definitiva a la nova
circumstància de la superfície, rectificant-se la valoració de conformitat amb els m2
que es mantenen en sòl no urbanitzable.
Pel que fa a la resta dels terrenys a expropiar en règim de sòl urbanitzable cal indicar
que segons la proposta indicativa del POUM respecte a l’esmentat sector, els sòls
descrits a expropiar estan adscrits a sistemes; és a dir, hauran de ser cedits al
municipi de forma obligatòria i gratuïta en ocasió de la transformació del polígon a
3

través del corresponent projecte d’equidistribució. D’aquesta forma, i a l’empara del
que disposa de l’article 156 del TRLU aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, i de l’article 215 del RLU aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, es pot
procedir a l’ocupació anticipada del sòl descrit certificant per part de l’Ajuntament
l’aprofitament urbanístic correlatiu a materialitzar dins del sector de SUBd-3, “Plana
Alta”.
S’estimen parcialment les al·legacions efectuades contra el mateix projecte de taxació
conjunta pels senyors Luis Enrique i Josefa Gilabert Tomás-Riverola, en el sentit de:
a) Reconèixer que una part de la superfície expropiada de la finca de la seva propietat
es troba inclosa dins el sector de sòl urbanitzable delimitat d’ús industrial SUBd-3
“Plana Alta” en una superfície de 275,92 m2.
b) Fixar la compensació per a aquest sòl, que haurà de ser objecte de cessió en el marc
de la transformació d’aquell àmbit a través del mecanisme del reconeixement
d’aprofitament urbanístic correlatiu.
c) Rectificar el Projecte de taxació conjunta en aquest sentit, amb determinació de la
part del sòl que es manté en situació de rústica, en una superfície de 656,57 m2.
FITXA DEFINITIVA: FINCA 17 PTC
Polígon 9
Parcel·la 107
Aprofitament cereal regadiu=CR
Valor per m2: 5,66 €/m2
5% premi afecció
Superfície de SNU: 656,57 m2 (sòl rústic)
Total Valor: 656,57 x 5,66 € = 3.716,19 €
5% premi afecció: 185,80
TOTAL VALOR: 3.901,99 € (3.902.00 €)
Resta metres 275,92 m2 de sòl urbanitzable a compensar a compte de la cessió
obligatòria al desenvolupar el PP SUBd-3.
Intervencions
El senyor Josep Armengol pregunta sobre la qualificació dels terrenys dels senyors
Gilabert Tomas-Riverola en relació amb l’IBI, i sobre l’habilitació de baixadors des de
la carretera a les finques.
El senyor alcalde diu que la seva valoració, en quan a l’IBI, és com a terreny rústic. En
qualsevol cas serà el Jurat d’Expropiació qui resoldrà el preu just si no hi ha acord
entre les parts.
El senyor Xavier Pedrós diu que en quan als baixadors aquests seran habilitats en el
moment d’execució de les obres i, sempre que sigui possible, es seguiran les
indicacions dels propietaris de la finca; de la mateixa forma es procedirà amb el pous
de rec. Aquests temes ja van ser contestats en el moment de les al·legacions, encara
que alguns propietaris ho tornin a plantejar de nou.
La senyora Montse Coma comenta que hi ha un partida al pressupost de l’obra per
atendre les despeses derivades de l’habilitació dels baixadors.
Votació
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorables dels 9
regidors assistents a la sessió, els quals conformem el nombre legal de membres de la
corporació.
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2.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’ACORD
D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TAXACIÓ CONJUNTA PER L’OCUPACIO
DE TERRENYS SEGONS EL PROJECTE DE VARIANT LV-3333 FASE II, APROVAT
INICIALMENT EL 2 DE MAIG DE 2013 (BOPL 15/05/2013)
Vist que el Ple de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell, en sessió de 2 de maig de 2013, va
aprovar el Projecte d’expropiació pel procediment de Taxació Conjunta per l’ocupació
de terrenys previstos en el projecte de l’obra: Variant d’Ivars d’Urgell (Fase II).
Connexió camí de Castellnou de Seana amb la LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd.
Tram PK 0+680 al PK 1+789.
Vist que durant el termini d’informació pública ulterior a la publicació de l’acord es
van formular al·legacions i observacions pels diferents propietaris i propietàries dels
béns i drets afectats.
Atès allò que disposen els articles 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 211 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
A la vista de l’informe jurídic i tècnic emesos a l’efecte, el Ple i la Junta de Govern
Local, amb el vot favorable de la totalitat dels regidors que composen aquests òrgans
de la corporació municipal, van acordar:
PRIMER: Estimar l’al·legació formulada pel senyor Miquel Greoles Bresolí,
relativa a la parcel·la 104 del polígon 10, de conformitat amb la justificació obrant a
l’informe jurídic municipal que a continuació es transcriu:
“Estimar l’al·legació formulada pel senyor Miquel Greoles Bresolí en data 27 de maig
de 2013 (RE 745) contra el Projecte de Taxació Conjunta del projecte de variant de la
Ctra. LV-3333, en el sentit de valorar el sòl que se li expropia a partir del valor del sòl
regadiu, i no del de fruiters, la qual cosa quedarà reflectida en el Projecte de Taxació
Conjunta”.
FITXA DEFINITIVA. FINCA 8 DEL PTC
Terme municipal: Ivars d’Urgell
Propietari: Sr. Miquel Greoles Bresolí.
Polígon: 10
Parcel·la: 104
Superfície afectada: 461,43 m2
Aprofitament: CR = Cereal Regadiu
Valor per m2 = 5,66 €/m2
Valor: 461,43 m2 x 5,66 € = 2.611,69 €
5% premi d’afecció: 130,58,80 €
TOTAL VALOR EXPROPIACIÓ: 2.742,27 €
SEGON: Desestimar l’al·legació formulada pels senyors Josep Riu Florensa i
Remei Riu Florensa, relativa a la parcel·la 68 del polígon 11, de conformitat amb
la justificació obrant a l’informe jurídic municipal que a continuació es transcriu:
«Es proposa la desestimació donat que l’al·legació que es formula no justifica que
l’explotació de la porció restant de finca no expropiada esdevingui antieconòmica. En
aquest sentit, sens perjudici del fet que els interessats no han acreditat el títol de
propietat corresponent durant el tràmit del Projecte de Taxació Conjunta, a tenor de la
informació cadastral resulta que la porció resta de la finca tindrà una superfície de
4.181,11 m2 (4.864 m2 superfície total segons Cadastre - 682,89 m2 superfície
expropiada). Per tant, es tracta d’una extensió respecte de la que no s’acredita la seva
condició antieconòmica».
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TERCER: Estimar parcialment les al·legacions presentades per la Mercantil
ARSM, S.A., en relació a les parcel·les 42 i 75 del polígon 13, de conformitat amb la
justificació obrant a l’informe jurídic municipal que a continuació es transcriu:
«Al·legació 3.1.- La mercantil al·legant no ha acreditat a través de cap mitjà que el
projecte variant d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana amb la Ctra. LV-3333 (fase II)
generi una disminució de rendibilitat de les parcel·les esmentades.
Al·legació 3.2.- Esmenta que les subparcel·les a), c) i h) de la parcel·la 42 són de
cereal, regadiu i pastures, si bé tal extrem no es justifica a través de cap mitjà i es
limita a una mera asseveració de la mercantil al·legant.
Al·legació 3.3.- D’acord amb l’informe tècnic emès pels Serveis d’Infraestructura
viària de la Diputació de Lleida, en data 12 de juliol de 2013, el qual es remet a
l’informe ja realitzat pels mateixos serveis el 12 d’abril de 2013, quan es realitzi el
replanteig de l’obra es revisaran els accessos a les finques d’acord amb els seus
propietaris. Pel que fa a la possibilitat de fer uns baixadors a peu del terraplè que
permeti a la maquinària anar d’una parcel·la a l’altra sense haver d’entrar a la variant,
s’estudiarà la proposta feta com una opció a tenir en compte en ocasió de l’inici de les
obres.
Al·legació 3.4.- De conformitat amb l’informe tècnic emès pels Serveis
d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida, en data 12 de juliol de 2013, que
alhora es remet a l’informe ja realitzat pels mateixos serveis el 12 d’abril de 2013, la
definició del sistema de reg es va realitzar d’acord amb el tècnics de la col·lectivitat de
regants. No obstant, en el replanteig de l’obra s’atendran recomanacions dels
particulars que facilitin l’explotació.
Al·legació 3.5.- De la mateixa manera que s’ha esmentat anteriorment, ens remetem
als informes tècnics dels Serveis d’Infraestructura viària de la Diputació de Lleida de
dates 12 d’abril i 12 de juliol de 2013, respecte a la definició ja realitzada dels
sistemes de reg, s’estarà al replanteig de l’obra.
Al·legació 3.6.- De conformitat amb els informes tècnics de la Diputació de Lleida de
12 d’abril i 12 de juliol de 2013, les canonades soterrades s’identificaran per tal de
protegir-les i/o desplaçar-les sempre en ocasió del replanteig de l’obra.
Al·legació 3.7.- A l’empara de l’article 45 de la Llei d’Expropiació Forçosa, únicament
s’indemnitzarà als titulars de drets que estiguin pendents de percebre els fruits o les
collites o hagin realitzat treballs de guareix o anàlegs i sempre en la proporció que
correspongui al terreny expropiat. Quant als possibles danys a finques colindants, a
banda de tractar-se d’una qüestió futurible, haurà de ser objecte, en tot cas, de
l’oportuna acreditació i reclamació a través del procediment legal corresponent.
Al·legació 3.8.- Tal i com ja establia l’informe dels Serveis d’Infraestructura viària de
la Diputació de Lleida de Lleida de 12 d’abril de 2013 els preus unitaris utilitzats per
la determinació de l’apreuament resulten dels fixats, justament, per la primera fase de
l’execució del projecte viària de referència.
Al·legació 3.9.- El projecte modificat de condicionament del camí que enllaça la
carretera d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana amb la carretera LV-3333 no preveu
una ponderació en la valoració en base a l’antiguitat o tipus de rec de la plantació ni
tal eventualitat queda justificada.
Al·legació 3.10.- No queda en absolut acreditat que el fet de l’execució d’un talús
constituís una pèrdua de valor, específicament. En tot cas l’execució del projecte de
variant suposa una millora ostensible d’accessibilitat a totes les finques, element que
coadjuva al seu increment de valor.

6

Al·legació 3.11.- No queda en absolut acreditat que la segregació de la porció afectada
pel PTC del Projecte variant d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana amb la Ctra. lv3333 (fase II) impossibiliti el conreu i ús habitual de qualsevol de les porcions de sòl
resultants i que quedaran com a resta de finca matriu. Per tant, al no concórrer el
supòsit de la compensació per la raó de divisió de finca tampoc resulta procedent que
el projecte expropiatori fixi cap indemnització per raó de la reducció de superfície.
Al·legació 3.12.- El fet que la resta de finca no arribi a la unitat mínima de conreu no
implica que aquesta sigui, per se, “indemnitzable” ni que hagi de sofrir una pèrdua als
efectes del seu arrendament. Aquesta és una circumstància que no presenta cap
justificació legal.
Al·legació 3.13.- D’acord amb l’informe tècnic emès pels Serveis d’Infraestructura
viària de la Diputació de Lleida, en data 12 de juliol de 2013, el qual es remet a
l’informe ja realitzat pels mateixos serveis el 12 d’abril de 2013, quan es realitzi el
replanteig de l’obra es revisaran els accessos a les finques d’acord amb els seus
propietaris. Pel que fa a la possibilitat de fer uns baixadors a peu del terraplè que
permeti a la maquinària anar d’una parcel·la a l’altra sense haver d’entrar a la variant,
s’estudiarà la proposta feta com una opció a tenir en compte en ocasió de l’inici de les
obres.
Al·legació 3.14.- A l’empara de l’informe dels serveis tècnics de la Diputació de Lleida,
de 12 d’abril de 2013, durant la redacció del projecte, el desplaçament i/o reposició
d’aquestes xarxes es va encomanar a les companyies titulars del servei, que són les
que s’han d’encarregar de resoldre aquestes servituds.
Al·legació 3.15.- El projecte de taxació conjunta ja fixa una valoració per la pèrdua de
la filera. L’oposició que formula l’al·legació, que no es justifica, haurà de ser en tot cas
residenciada davant del Jurat d’Expropiació de Catalunya.
Al·legació 3.16.- De la mateixa manera que s’ha fonamentat a l’apartat 2.3.7, aquest
supòsit no està contemplat al projecte i pel cas que es generés un possible dany a
parcel·les que no són objecte d’expropiació, hauria de ser motiu, en tot cas, de
l’oportuna acreditació i reclamació a través del procediment legal corresponent.
Al·legació 3.17.- D’acord amb l’informe tècnic emès pels Serveis d’Infraestructura
viària de la Diputació de Lleida, en data 12 d’abril de 2013, el projecte tècnic no va
considerar necessària la inclusió d’ocupacions temporals, ja que es tracta d’una obra
lineal amb suficient amplada perquè els desplaçaments de maquinària i possibles
acopis de materials es facin dintre de la zona expropiada.
S’estimen parcialment les al·legacions formulades per la societat mercantil ARSM, S.A.
en data 10 de juny de 2013 (RE 886) en el sentit exclusiu de que en ocasió de l’inici de
l’obra es valorarà la possibilitat de fer uns baixadors a peu de terraplè i es definirà el
sistema de recuperació dels regs, en el seu cas, d’acord amb els tècnics directors de
l’obra; amb desestimació de la resta d’al·legacions».
No hi ha intervencions
Votació
La proposta presentada es aprovada per unanimitat amb el vot favorables dels 9
regidors assistents a la sessió els quals conformem el nombre legal de membres de la
corporació
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3.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE TAXACIÓ
CONJUNTA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE: MODIFICAT NÚM.1 : CONDICIONAMENT
DEL CAMÍ QUE ENLLAÇA LA CARRETERA D’IVARS D’URGELL A CASTELLNOU
DE SEANA AMB LA CARRETERA LV-3344 DE BELLPUIG AL RELLEU DE
CASTELLSERÀ. FASE I
Vist el Projecte d’expropiació pel procediment de Taxació Conjunta per l’ocupació de
terrenys afectats pel Projecte modificat núm. 1, de condicionament del camí que
enllaça la ctra. d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana amb la ctra. LV-3344 (fase 1ª).
Resoltes les
al·legacions i observacions formulades pels diferents propietaris i
propietàries a l’acord d’aprovació inicial de l’esmentat projecte de taxació conjunta.
Atès allò que disposen els articles 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 211 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
A la vista de l’informe jurídic i tècnics emesos a l’efecte, es presenta al Ple la següent
PROPOSTA D’ACORD.
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’expropiació pel procediment de
Taxació Conjunta per a l’ocupació de terrenys afectats pel Projecte Modificat núm. 1,
de condicionament del camí que enllaça la ctra. d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana
amb la ctra. LV-3344 (fase 1ª).
Valor definitiu de l’expropiació: 17.610,52€
Valor Aprovació inicial: 19.250,00€
En el benentès que l’aprovació definitiva implica la declaració d’urgència de l’ocupació
dels béns o drets afectats. Per tant, el pagament o el dipòsit de l’import de la valoració
establerta pel projecte de taxació conjunta habilita per procedir a ocupar la finca, sens
perjudici de la valoració pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i de la
tramitació dels recursos que escaiguin respecte al preu just.
SEGON.- Advertir les persones interessades que la manca de pronunciament en el
termini dels vint dies següents a la notificació del present acord es considera com
una acceptació de la valoració fixada, en el qual cas s'entén que l'apreuament ha estat
definitivament determinat.
Si les persones interessades, en el termini esmentat, manifesten per escrit llur
disconformitat amb la valoració aprovada, es transferirà l'expedient al Jurat
d'Expropiació de Catalunya perquè en fixi l'apreuament; en aquest últim cas, la
tramesa de l’expedient s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes, a comptar de la data
en què l’ajuntament tingui constància de la no-acceptació de la valoració per la
persona titular del bé o dret objecte d’expropiació, tot això de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 9.1 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol del Jurat d’Expropiació de
Catalunya.
Votació:
La proposta presentada es aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels 9
regidors assistents a la sessió els quals conformem el nombre legal de membres de la
corporació.
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4.-APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE TAXACIÓ
CONJUNTA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT DE LA
CARRETERA LV-3333, D’IVARS D’URGELL A VALLVERD. FASE II.
Vist el Projecte d’expropiació pel procediment de Taxació Conjunta per l’ocupació de
terrenys afectats del projecte de variant LV-3333 fase II, aprovat inicialment el 2 de
maig de 2013 (BOP de Lleida de 13 de maig de 2013(
Resoltes les al·legacions i observacions formulades pels diferents propietaris i
propietàries a l’acord d’aprovació inicial de l’esmentat projecte de taxació conjunta.
Atès allò que disposen els articles 113 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 211 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
A la vista de l’informe jurídic i tècnics emesos a l’efecte, es presenta al Ple la següent
proposta d’acord.
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’expropiació pel procediment de
Taxació Conjunta per l’ocupació de terrenys afectats pel Projecte de l’obra de la
Variant de Ivars d’Urgell FASE II . Carretera LV-3333
Valor total de l’expropiació: 129.430,91 €
Valor aprovació Inicial: 129.300,00 €
En el benentès que l’aprovació definitiva implica la declaració d’urgència de l’ocupació
dels béns o drets afectats. Per tant, el pagament o el dipòsit de l’import de la valoració
establerta pel projecte de taxació conjunta habilita per procedir a ocupar la finca, sens
perjudici de la valoració pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i de la
tramitació dels recursos que escaiguin respecte al preu just.
SEGON- Advertir les persones interessades que la manca de pronunciament en el
termini dels vint dies següents a la notificació del present acord es considera com
una acceptació de la valoració fixada, en el qual cas s'entén que l'apreuament ha estat
definitivament determinat.
Si les persones interessades, en el termini esmentat, manifesten per escrit llur
disconformitat amb la valoració aprovada, es transferirà l'expedient al Jurat
d'Expropiació de Catalunya perquè en fixi l'apreuament; en aquest últim cas, la
tramesa de l’expedient s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes, a comptar de la data
en què l’ajuntament tingui constància de la no-acceptació de la valoració per la
persona titular del bé o dret objecte d’expropiació, tot això de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 9.1 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de
Catalunya.
Intervencions:
El senyor Josep Armengol, pregunta quan es farà efectiu el pagament del preu just als
propietaris.
El senyor alcalde, finalitzat el termini de 20 dies desprès de la notificació de l’acord
d’aprovació definitiva del Projecte de Taxació, es farà convocatòria escrita als
propietaris amb dia i hora per tal que es personin a les oficines municipals de la Casa
de la Vila, als efectes de signar les actes d’ocupació i pagament. En quan a aquells que
no signin les actes es procedirà a efectuar un dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de
la Delegació de Hisenda a Lleida, per l’import del preu just aprovat per l’Ajuntament.
Amb aquest procediment s’habilita a l’ajuntament per l’ocupació dels terrenys i per a
la posterior inscripció en el Registre de la Propietat.
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Votació:
La proposta presentada es aprovada per unanimitat amb el vot favorables dels 9
regidors assistents a la sessió els quals conformem el nombre legal de membres de la
corporació.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 3 PRESSUPOST
EXERCICI 2013.
La senyora secretària – interventora, a petició del senyor alcalde presenta al Ple per a
la seva aprovació, si s’escau, la següent proposta d’acord:
S’entén per fons de contingència una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris
destinats, quan sigui procedent, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no
previstes en el pressupost inicialment aprovat, les quals podran succeir al llarg de
l’exercici corresponent.
L’art. 31 de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera preveu
l’obligació de dotar amb un fons de contingència els pressupostos de les Corporacions
Locals incloses en els articles 111 i 135 del Text refós de la Llei de Hisendes Locals,
això és diputacions, capitals de província o comunitats autònomes i aquelles que
tinguin una població de drets superior a 75.000 habitants.
No obstant de no ser de caràcter obligatori, donat l’actual entorn de gestió
pressupostaria que limita les modificacions pressupostaries fent ús del superàvit i dels
majors ingressos, es recomana que aquest fons de contingència sigui d’aplicació a tots
els ens locals.
L’estructura del pressupost aprovada pel Ministeri d’Economia situa aquest fons dins
del capítol V del pressupost de despeses, amb la següent denominació: Fons de
contingència i altres imprevistos.
El pressupost de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i de l’Organisme Autònom, Aula
Municipal de Música va preveure aquesta dotació, no obstant atès que l’aplicació
informàtica del Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP), habilitada
a l’efecte de enviar informació pressupostaria al MINHAP no admet la dotació de fons
de contingència en el capítol 5é. del pressupost per als municipis no inclosos en l’art.
111 i 135 de la LRHL, es fa necessària una modificació de pressupost als efectes de
transferència de partides, de forma que la dotació de 25.000 € prevista en el capítol V
de despeses serà transferida al capítol II del pressupost de despeses d’acord amb la
següent distribució per capítols.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST CORPORACIÓ
a) AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
1.-ESTAT DE DESPESES Pressupost aprovat definitivament
18/12/2012
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

sessió de ple de data

DENOMINACIO
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFRENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS
369.443,20
464.127,00
23.919,32
49.182,40
25.000,00
468.211,72
8.900,00
0
68.400,56
1.477.184,20
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2.-ESTAT DE DESPESES(modificació)
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIO
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFRENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS
369.443,20
489.127,00
23.919,32
49.182,40
0
468.211,72
8.900,00
0
68.400,56
1.477.184,20

b) AULA MUNICIPAL DE MÙSICA
ESTAT DE DESPESES1.-ESTAT DE DESPESES Pressupost aprovat definitivament sessió
de ple de data 18/12/2012
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIO
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFRENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS
78.783,86
9.500,00
66,14
0
1.200,00
0
0
0
0
89.550,00

ESTAT DE DESPESES Modificació proposada
CAPITOLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIO
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFRENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

EUROS
78.783,86
10.700,00
66,14
0
0
0
0
0
0
89.550,00

No hi ha intervencions
Votació:
La proposta es aprovada per unanimitat dels nou(9) regidors assistents a la sessió que
composen el nombre legal de membres de la corporació
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6.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL
DRET A DECIDIR.
Antecedents
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012
constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de
gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte
de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a
decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques
favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i fer-ne difusió a les
entitats culturals i cíviques del municipi.
Intervencions:
El senyor Josep Armengol: Es tracta d’una moció i d’un tema recurrent, cal recordar el
Ple extraordinari sobre la creació d’un estat propi, on cada grup ja va exposar el seu
punt de vista sobre aquest tema.
Considero que seria més adient una Moció en recolzament dels autocars que per la
diada del 11 de setembre recolliran a la gent del Pla per tal de traslladar-los a
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l’Hospitalet de l’Infant a fi de participar en la cadena humana, que tindrà lloc en
diferents indrets de Catalunya.
En quant a la Moció que es presenta a debat vull ressaltar els següent punts:
El concepte o principi de dret a decidir no tindria entrada en cap Parlament
democràtic, donat que l’existència d’un Parlament democràtic ja evidencia l’existència
del dret a decidir. La línia divisòria entre una dictadura i una democràcia es justament
el dret a decidir, que fa possible l’existència de parlaments i altres òrgans democràtics
com aquest en que estem ara.
El problema sorgeix en l’objecte, en el motiu per al qual fem us d’aquest dret a decidir,
així entra en conflicte aquest dret a decidir amb el motiu sobre el qual es vol aplicar
aquest mateix dret a decidir; es a dir en quan a la independència de Catalunya estem
davant d’un dret que ve regulat per la Constitució i per tant no pot ser plantejada al
marge d’aquesta Llei. Altra cosa es que estem d’acord o no amb el contingut d’aquesta
norma bàsica, de la que, potser, ja ha arribat el moment de la seva modificació.
Confio en que els politics tinguin l’habilitat suficient per sortejar aquest conflicte,entre
Constitució i dret a decidir, altra cosa ens conduirà a la frustració de poble de
Catalunya.
Cal que els governants arriben a acords en aquest tema, és l’ única forma viable de
continuar amb aquest procés.
El nostre grup defensa el dret a decidir sobre la independència de Catalunya, però
sempre dins del marc legal de la Constitució, defensant la possibilitat de modificar
aquesta norma bàsica, per tal que amb l’acord de tots es pugui recollir i regular el dret
a decidir.
El senyor Ruben Serrano Castellà: cal respectar la voluntat d’un poble, que vol fer ús
del seu dret a decidir respecte d’ ell mateix.
Votació:
Vots a favor: set (7) CiU i IIV-AM
Vots en contra: zero (0)
Abstencions : dues ( 2) IIU-PM
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SOL·LICITUD I RECOLZAMENT
PELS DANYS DE LA PEDREGADA DEL DIA 18 DE JUNY DE 2013.
Atesa la forta tempesta i pedregada que va afectar el dia 18 de juny de 2013 a la
Comarca del Pla d’Urgell, entre altres zones de la província de Lleida.
Donat que els efectes de la tempesta de pedra i aigua van ocasionar una afectació molt
greu en els cultius agrícoles (fruita de pinyol i de llavor, blat de moro, cereals...), amb
una superfície afectada de 6.437 ha., així com algunes instal·lacions d’explotacions
agrícoles i ramaderes.
El territori és veu, una vegada més, afectat per les inclemències climàtiques, les quals
condicionen greument l’economia de la comarca.
El Consell Comarcal del Pla d’Urgell considera necessària la urgent implicació de les
diferents administracions públiques perquè responguin d’una manera immediata amb
accions que permetin pal·liar els efectes de la pedregada.
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha de prestar en tot cas i d’acord amb el
que disposa l’article 28.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, les funcions
d’assistència i cooperació que li corresponen atenent els municipis de la comarca.
I de conformitat al que s’estableix en els arts. 85 i següents i en particular l’art. 101
del Reglament orgànic comarcal en el que s’estableixen i es regula el funcionament de
les comissions informatives.
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Es proposa a la Comissió de Promoció Comarcal que informi favorablement:
Primer. Recolzar les persones, cooperatives, empreses i institucions que han estat
greument afectades per la tempesta de pedra.
Segon. Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, la seva implicació i la presa de mesures urgents per pal·liar els efectes de la
pedregada.
Tercer. Demanar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural que obri una línia de préstecs bonificats als quals hi puguin accedir els
agricultors i cooperatives afectades i avanci el pagament de les subvencions pendents.
Quart. Demanar a Agroseguro que agilitzi la tramitació de les inspeccions i
indemnitzacions en tots aquells supòsits coberts per l’assegurança, que no
s’incrementin els preus de les assegurances per la propera campanya i que s’apliquin
els rendiments actualitzats.
Cinquè. Demanar a l’Administració de l’Estat que activi mesures per rebaixar els
mòduls a l’IRPF i aplaçaments a les cotitzacions a la Seguretat Social.
Sisè. Posar l’administració del Consell Comarcal a disposició dels ajuntaments per
canalitzar els tràmits d’urgència.
Setè. Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural que reconsideri la possibilitat tècnica i econòmica d’aplicar la mesura
preventiva contra la pedra mitjançant l’aplicació de l’ iodur de plata.
Vuitè. Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi
Natural a estudiar la possibilitat d'establir nous ajuts o altres condicions als ajuts per
tal d'ampliar la superfície protegida amb malla com a mesura preventiva eficaç contra
la pedra.
Novè. Trametre aquesta Moció als Ajuntaments de la comarca, als Consells Comarcals
de la província, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural i a la Subdelegació del Govern.
No hi ha intervencions.
Votació:
La proposta de moció es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9 regidors
que composen la totalitat del nombre legal de membres de la corporació.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER LA GRATUÏTAT DEL
TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR NO OBLIGATORIS ( POBLES AGREGATS).
El senyor alcalde presenta al Ple la següent moció:
L’art. 82 de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, estableix només la
gratuïtat dels serveis de menjador i transport escolar per a aquells alumnes que no
tinguin escola en el seu municipi i hagin de ser escolaritzats en un altre municipi veí.
Per tant aquesta Llei estatal, de caràcter bàsic, exclou de la gratuïtat dels dos serveis
als nens i nenes que s’hagin de desplaçar dins del seu propi municipi, per pertànyer a
nuclis diferents.
Des de fa anys i fins aquest darrer curs 2012-2013, el finançament del menjador i
transport escolar dels alumnes de Vallverd que anaven a l’Escola Mare de Déu de
l’Horta d’ Ivars d’Urgell estava finançat i amb conveni entre el Consell Comarcal del
Pla d’Urgell i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Amb l’argument de la crisi actual i de les retallades el Consell Comarcal del Pla
d’Urgell, d’acord amb el Departament d’Ensenyament han comunicat als
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representants de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell que els alumnes d’ensenyament infantil
i primari obligatori que s’hagin de desplaçar de Vallverd a Ivars d’Urgell per a la seva
escolarització hauran de pagar-se el servei de menjador escolar, ja que al pertànyer al
mateix municipi no està considerat servei obligatori i per tant no seran finançats pel
Departament d’Ensenyament.
Aquesta situació ha provocat una important alarma a nivell general entre les famílies,
escoles i Associacions de Pares i Mares, així com els ajuntaments, alhora que trenca
l’equilibri i la igualtat de drets entre els alumnes pel fet de residir en una població o en
un altra.
Per tot l’exposa’t es presenta al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com a
ens competent per a la prestació dels serveis de transport i menjador, a que rectifiqui i
que inclogui dins del conveni del curs 2013-2014 les transferències necessàries per tal
que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell disposi dels recursos suficients (com fins ara),
per tal que es pugui mantenir la gratuïtat del servei de menjador escolar a tots els
alumnes de Vallverd que assisteixin a l’Escola Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell,
a la fi de evitar greuges entre els nens i nenes del nostre municipi i de la nostra
comarca.
SEGON: Instar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, com a responsable de la gestió del
transport i menjador escolar, a que es reuneixi amb els sectors afectats per a fer un
front comú amb l’objectiu, si es el cas, d’aconseguir els recursos necessaris de la
Generalitat de Catalunya i de qualsevol altra Administració Pública, per a continuar
prestant gratuïtament el servei de menjador escolar als alumnes de Vallverd.
TERCER: Instar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per tal que en cas de no
aconseguir els recursos necessaris per al finançament d’aquest servei, disposi
l’aplicació de part dels seus recursos propis, en la mesura del possible, a assumir tota
o part de la despesa que hauran d’assumir les famílies dels alumnes de Vallverd que
assisteixen a l’Escola Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell i de la resta d’ alumnes
de la comarca que es trobin en aquesta situació.
QUART: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Síndic
de Greuges, així com a tots els ajuntaments de la comarca del Pla d’Urgell.
Intervencions:
El senyor Josep Armengol: Certament Vallverd és l’únic municipi del Pla d’Urgell que
es veu afectat per la supressió del servei de menjador, ates que el Consell Comarcal
amb la col·laboració de la Diputació de Lleida es farà càrrec de la despesa de transport
escolar tal com queda reflectit en el conveni que es va aprovar en el Consell Comarcal
i contra el que jo vaig votar encontra. Considero que es en seu del Consell Comarcal
on era necessari defensar la gratuïta dels dos serveis escolars (transport i menjador).
Donat el caràcter obligatori de l’escolarització dels nens i nenes, és la Generalitat de
Catalunya que ha de optar per obrir una escola a tots els pobles per nens en edat
escolar o bé assumir el cost dels serveis de transport i menjador d’aquest alumnes.
El Consell Comarcal havia de fer força en aquest sentit donat els serveis de transport i
menjador escolar es un dret dels alumnes en edat d’escolar; i es per aquest motiu que
el nostre grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.
El senyor Ruben Serrano: dubte sobre si el conveni aprovat pel Consell Comarcal
exclou la gratuïtat del servei de menjador.
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El senyor Josep Armengol: El conveni preveu continuar amb el servei gratuït de
transport però el servei de menjador haurà de ser assumit per els alumes de Vallverd.
El senyor Xavier Pedrós: La raó per la que es va votar a favor de l’ aprovació del
conveni del Consell Comarcal va ser per considerar-lo el que podríem dir un “mal
menor”, atès que d’altra forma ens quedaven sense cap servei gratuït, ni transport, ni
menjador; amb el conveni es va salvar el caràcter gratuït del servei de transport,
alhora es va determinar continuar lluitant per aconseguir també la gratuïta del servei
de menjador, tal com s’havia fet fins aquest últim curs escolar.
Arribat aquest punt s’estableix un debat entre el senyor Pedrós i el senyor Armengol
respecte de les competències del Consell Comarcal i el finançament d’aquest servei
amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Votació:
Vots a favor: set (7) CiU i IIV-AM
Vots en contra: zero (0)
Abstencions : dos (2) IIU-PM
9.-APROVAR LA PROPOSTA DE UN CONTRACTE D’OPERACIÓ DE CRÈDIT A
LLARG TERMINI AMB EL BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTÀRIA (BBVA).
El senyor alcalde, es refereix a l’Acord de Ple de la corporació en sessió de data 21 de
març de 2013, relatiu a la concertació d’una operació de préstec a llarg termini amb la
finalitat de que serveixi com crèdit - pont per a fer front al pagament de diverses
inversions que disposen de finançament per mitjà de subvencions atorgades per la
Generalitat de Catalunya i Diputació de Lleida, atès que cal fer efectiu els pagaments
amb anterioritat a la recepció de les subvencions, atès que l’ajuntament no disposa de
tresoreria pròpia suficient per a fer front als pagaments, es fa necessari la concertació
d’una operació de crèdit – pont.
Les ràtios legals de l’endeutament, una vegada aprovada l’operació de préstec se situa
en:
 Ràtio estalvi net: 21,41% positiu (no es necessari autorització de la Generalitat)
 Ràtio de deute viu: 66,62%( màxim 110%) no es necessari autorització de la
Generalitat
Als efectes enunciats s’ha sol·licitat proposta de contracte de crèdit a llarg termini a
les entitats següents ,La Caixa , BBVA, Banc Popular, resultant que la única proposta
que s’ha presentat és la de BBVA es presenta al Ple per a la seva aprovació, si s’escau,
la següent proposta d’acord.
PRIMER: Aprovar la proposta de un contracte d’operació de crèdit a llarg termini
amb el BBVA amb les següents condicions:
IMPORT: 184.453,29 €
Termini : 5 anys
Interès variable : EURIBOR 180 + 7,05
Revisió semestral
Liquidació semestral
Amortització semestral
Comissió obertura : 0%
Comissió estudi : 0%
Comissió cancel·lació 1%
Intervenció: secretaria ajuntament
Garantia domiciliació: participació municipal tributs de l’estat.
Credit ICO.
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SEGON: Destinar l’ import del crèdit al pagament de inversions municipals les quals
estan finançades amb les següents subvencions:
1.- Rotonda: condicionament del camí que enllaça la ctra. d’Ivars d’Urgell a Castellnou
de Seana amb la ctra.LV-3344 (fase 1ª)
Subvenció Diputació : 18.000,00 €
2.- Projecte d’obra denominat:Variant d’Ivars d’Urgell(Fase II) Connexió camí de
Castellnou de Seana amb la LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd (Tram PK0+680 al
PK1+789
Subvenció PUOSC 2012 :121.555,43 €
3.- Sala de vetlles de Vallverd 4a certificació d’obra.
Import :44.897,86 €
TERCER: Facultar al senyor alcalde de l’ajuntament Ramon Maria Guiu Pujol per a
la signatura del contracte de l’operació de crèdit a llarg termini i de tots aquells
documents necessaris i vinculats al mateix.
QUART: Comunicar l’operació
Generalitat de Catalunya.

concertada al Departament

d’Economia de

la

CINQUÉ: Aprovar la modificació del pressupost de l’exercici 2013, incorporant
l’operació de crèdit aprovada.
Intervencions: no hi ha intervencions
Votació:
La proposat es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9 regidors
assistents a la sessió que representen el nombre legal de membres de la corporació
municipal.
10.-ALTRES MOCIONS, SI S’ESCAU.
No es presenta cap altra moció
11.- INFORMES ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa al Ple dels següents temes:
1.-Consell Català de l’Esport accepta la renúncia i revoca la subvenció atorgada a
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, destinada al finançament de l’obra Pavelló Poliesportiu.
El senyor alcalde recorda que l’Ajuntament s’ha vist obligat a la renúncia d’aquest
finançament, donat que el conveni amb el Consell Català de l’Esport obligava a
l’Ajuntament a concertar una operació de crèdit per import de 798.000,00€ (import de
la subvenció) per a fer front a la contractació de les obres i al finançament del pavelló,
durant el termini de 16 anys, termini en que el Consell Català de l’Esport preveia fer
efectiu el pagament total de la subvenció.
La concertació d’una operació de crèdit per aquest import situaria l’endeutament de
l’Ajuntament en la ràtio del 132,30% (màxim 110%), la formalització d’aquesta
operació de crèdit comportaria la impossibilitat de qualsevol altra operació, deixant a
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell sense possibilitat de finançament de qualsevol altra
inversió.
El Consell Català de l’Esport faria efectiva la subvenció a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell,
en pagaments escalonats i duran un termini de 16 anys. (segons calendari que consta
en conveni)
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2.-Interposició de recurs contenciós administratiu, contra l’Acord del Ple de
l’Ajuntament, de data 11 d’octubre de 2012, relatiu a la moció per a la creació d’un
estat propi.
Part actora: Administració General de l’Estat.
Part demandada: Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
El Sr. Alcalde diu que el despatx d’advocats d’en Simeó Miquel s’encarrega de forma
gratuïta de la defensa dels ajuntaments demandats.
3.- Real decret Llei 8/2013, de 28 de juny de mesures urgents contra la morositat , el
senyor alcalde informa al Ple que s’ha tramitat el certificat de les factures pendents de
pagament a data de 31 de desembre de 2012, per un import total de 71.448,45 €.
Diu el Sr. alcalde que no obstant la certificació emesa, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell no
s’acollirà al Pla de pagament a proveïdors regulat el Reial Decret Llei 8/2013, atès que
esta previst el pagament de les factures amb fons del mateix ajuntament abans del
mes d’octubre de 2103.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió, essent
les 22.30 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

La secretària
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