ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 18 DE DESEMBRE 2012
Identificació de la sessió:
Núm.: 11/2012
Caràcter: ordinari
Data: 18 de desembre de 2012
Horari: de les 20.00 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 18 de desembre de 2012, a les 20.00h, 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 els 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
El senyor alcalde obre la sessió, convocada a l’efecte, amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.-Aprovació de l’acta de la sessió del dia 30 d’octubre de 2012
A) PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació modificació núm. 5 del Pressupost 2012
3.- Aprovació sostre de la despesa pressupost per l’exercici 2013
4.- Aprovació Pressupost per a l’exercici 2013, bases d’execució plantilla i retribucions
de l’Ajuntament i organisme autònom Aula Municipal de Música
5.- Modificació de l’acord de ple de data 30 de juny de 2011 relatiu a les dietes per
assistències a juntes de govern local i caps d’àrea
6.- Aprovació, si s’escau, del règim retributiu dels càrrecs electes amb dedicació parcial
7.- Proposta d’acord de modificació del termini d’execució del contracte derivat de l’acord
marc de subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat a
la societat mercantil Unión Fenosa Comercial, SL.
8.- Aprovació inicial del 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
9.- Aprovació inicial projecte Variant d’Ivars d’Urgell: Connexió amb el camí de
Castellnou de Seana amb la LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd. Tram PK 0+680 al PK
1+789.Fase II
10.- Aprovació convenis amb la Diputació de Lleida per al finançament de les obres de la
variant Fase I i Fase II
11.- Modificació de l’ assignació del PUOS 2012
12.- Conveni Consell Català de l’Esport
13.- Informe de la intervenció i la tresoreria municipal Llei de Morositat, tercer trimestre
de 2012
14.- Moció en defensa del model d’escola catalana
15.- Aprovació Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2012
16.- Assumptes d’urgència
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B) CONTROL I FISCALITZACIÓ
17.- Decrets de l’alcaldia
18.- Informes de l’alcaldia
19.- Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012
Es dóna per llegida l’acta de la sessió de 30 d’octubre de 2012, repartida juntament amb
la convocatòria i és aprovada per unanimitat dels nou regidors assistents al Ple.
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ NÚM. 5 DEL PRESSUPOST 2012

L’ajuntament d’Ivars d’Urgell en data de 17d’octubre de 2011 va concertar una
operació de crèdit per un import total de 193.507€ destinats a fer front al
pagaments de diverses inversions finançades amb subvencions en tant no es feu
efectiu l’import de la subvenció. Entre aquestes inversions “Oficina de Turisme a
la Plaça Bisbe Coll” inclosa dins de programa “Viure al Poble”, finançada amb
una subvenció d’import 81.965,50€, atès que s’ha fet efectiu el pagament
d’aquest import, atès que cal procedir a l’amortització de part de crèdit en
l’import de 81.965,50€, atès que en la partida 011-013 d’amortització de crèdit
prevista en el pressupost de 2012 no existeix consignació suficient per atendre
la despesa , atès que es disposa de romanent de tresoreria suficient l’Alcaldia va
proposar la concessió d’un suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria, atès que en data 5 de desembre de 2012 es va emetre informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, es presenta al Ple
l’adopció del següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2012 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, d’acord amb el resum per capítols següent:
Romanent de tresoreria per despeses generals, inicial: 349.968,58 €
Romanent que s’utilitza en aquesta modificació núm.5/2012: 81.965,50 €
Capítol I de despeses: 89.557,57 €
011-913 amortització crèdit pont: 30.000 €
Resum despeses:
Total Capítol 9: 171.523,07 €
Total 011-913 amortització crèdit pont: 111.965,50 €



SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida per quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i
presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat
si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les».
Votació: La proposta presentada es aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 9
regidors que integren la corporació municipal.
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3.- APROVACIÓ DEL SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA CORRESPONENT AL
PRESSUPOST DE L’ANY 2013 DE L’AJUNTAMENT I DE L’ORGANISME AUTÒNOM
AULA MUNICIPAL DE MÙSICA
Atesa l’actual situació econòmica en la que ens trobem, des de finals de l’any 2011 i
durant l’exercici 2012, ha tingut lloc una notable activitat legislativa en matèria
pressupostaria, per mitjà de la qual s’han introduït importants canvis normatius que
han de tenir-se en consideració a l’hora d’elaborar el pressupost per a l’exercici 2013.
Concretament, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, regula preceptes que han de recollir-se en el pressupost
municipal, tals com el principi d’estabilitat pressupostària, el principi de transparència,
prioritat absoluta en el pagament del deute públic, la regla de la despesa i sostre de la
despesa no financera.
Així doncs serà l’exercici 2013 el primer en que caldrà observar l’estricte compliment de
la norma de la despesa i el sostre de la despesa no financera.
L’art 12 de la Llei Orgànica 2/2012 determina que:
“la variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats
Autònomes i les Corporacions Locals no podrà superar la taxa de referència de creixement
del producte interior brut (PIB) a curt termini de l’economia espanyola.”
Segons el Ministeri d’Economia la taxa de referència del PIB a curt termini, als efectes
d’aplicació de la norma de la despesa per a l’any 2013, es situa en l’1,7%.
A la vegada la Llei 2/2012, preveu per a totes les administracions públiques un sostre
de despesa com a pas previ a l’aprovació del pressupost.
Calculat el sostre de la depesa no financera per a l’any 2013, aquesta serà la quantitat
màxima a la que pot ascendir el pressupost de despeses de l’exercici 2013; aquest sostre
està constituït per la despesa dels capítols de l’1 al 7, descomptant el capítol 3 interessos
de préstecs i la despesa del pressupost de 2013 que es trobi finançada amb fons
finalistes procedents de la UE o altres Administracions (subvencions finalistes capítol 4 i
7 d’ingressos).
En definitiva, és l’Estat espanyol qui fixa l’import que com a màxim pot l’Ajuntament
incrementar la seva despesa respecte de l’exercici anterior. Aquest sostre de despesa no
financera (exclòs capítol 9 de despeses, amortització de préstecs) cal que sigui aprovat
pel Ple de la Corporació, d’acord amb l’art 30.1 de la Llei 2/2012; amb el colpiment
d’aquest límit es garanteix que l’ajuntament és capaç de finançar tota la seva despesa no
financera, incloses les inversions, sense necessitat d’acollir-se a l’endeutament.
Efectuats els càlculs per determinar els sostre de la despesa no financera de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i de l’Organisme Autònom Municipal per a l’exercici
2013, els quals consten a l’informe d’intervenció, es presenta al Ple de la Corporació la
següent Proposta d’ ACORD:
1r.- APROVAR, d’acord amb l’art.31 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el sostre de la despesa no financera de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per a l’exercici 2013, en la quantitat de 1.428.547,27
€.
2n.- APROVAR, d’acord amb l’art. 31 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera, el sostre de la despesa no financera de
l’Organisme Autònom Aula Municipal de Música d’Ivars d’Urgell per a l’exercici
2013, en la quantitat de 97.198,89 €.
Votació: La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable del 9 regidors
assistents a la sessió.
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4.- APROVACIÓ PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2013, BASES D’EXECUCIÓ,
PLANTILLA I RETRIBUCIONS DE L’AJUNTAMENT I ORGANISME AUTÒNOM AULA
MUNICIPAL DE MÙSICA
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Antecedents
I. L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
II. La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
III. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Fonaments de dret
1. Atès el que disposen els articles 162 a 171 del text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per la qual es
regula l’aprovació del pressupost de les entitats locals.
2. Atesos els articles 22.2. e, i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els articles 1.3 i 14.5 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, de reforma de
la funció pública.
3. Atesos els articles 89 i 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local i els articles 290 i 127 del text refós, aprovats per RDL 781/86, de 18 d’abril,
referents a l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
4. Atès el contingut del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el títol 6è del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, en matèria de pressupostos.
5.- Ates el contingut del la Llei 2/2012 de 27 d’abril de Estabilitat Pressupostaria i
Sostenibilitat Financera.
Per tot això, d'acord amb l'art. 168 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
El quòrum necessari per a l’aprovació del pressupost és de majoria simple.
ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost xifrat consolidat de la Corporació Municipal
integrat pel pressupost de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i de l’Organisme Autònom Escola
Municipal de Música. Exercici 2013.

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
Ingressos: 1.477.184,20€
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

IMPOSTOS DIRECTES
529.953,38 €
IMPOSTOS INDIRECTES
7.000 €
TAXES I ALTRES INGRESSOS
176.053 €
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
332.236,74 €
INGRESSOS PATRIMONIALS
7.441,08 €
ALINEACIÓ D’INVERSIONS REALS
0
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
424.500 €
ACTIUS FINANCERS
0
PASSIUS FINANCERS
0
Despeses: 1.477.184,20€

Capítol 1.- DESPESES DE PERSONAL
Capítol 2.- DESPESES DE BENS CORRENTS I
SERVEIS

369.443,20 €
464.127 €
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Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

3.4.5.6.7.8.9.-

DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS CONTINGÈNCIES
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

23.985,46 €
49.182,42 €
25.000 €
469.211,72 €
8.900 €
0
68.400,56 €

ORGANISME AUTÒNOM AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
Ingressos: 89.550€
Capítol 3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS
Capítol 4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Capítol 5.- INGRESSOS PATRIMONIALS

46.029 €
43.520 €
1€

Despeses: 89.550€
Capítol 1.Capítol 2.SERVEIS
Capítol 3.Capítol 5.-

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BENS CORRENTS I

78.783,86 €
9.500 €

DESPESES FINANCERES
FONS CONTINGÈNCIA

66,14 €
1.200 €

Pressupost consolidat
Ingressos: 1.535.914,20 €
Despeses: 1.535.914,20 €
Segon: Aprovar les plantilles i retribucions del personal que consten en l’expedient del
pressupost.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart: Exposar-ho al públic durant el termini de 15 dies hàbils per mitjà d’edicte en el
BOP de Lleida i taulell d’ anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació d’al·legacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el període d’exposició pública i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’ hagi complert el que disposa l’art. 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 abril i l’article 169 del
RDL 2/2004, de 5 de març de TRLRHL.
No obstant el Ple resoldrà allò que consideri més convenient.
Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: Entenc que el pressupost ha estat confeccionat pels serveis municipals
i per tant s’adapta a la llei, no obstant, d’acord amb el criteri que segueixo durant tota la
legislatura, el meu vot serà d’abstenció.
Sr. Josep Armengol: A què correspon la partida de capítol I de personal, per import de
7.500 euros?
Sr. Alcalde: Correspon a la dedicació parcial de la primera tinent d’alcalde.
Sr. Josep Armengol: Considera desproporcionat, per un municipi com Ivars, que hi hagi
dues dedicacions.
Sr. Josep Armengol: La partida destinada a conservació de camins s’ha reduït.
Sra. M. Teresa Segura (servei de comptabilitat de l’ajuntament): S’ha consignat el cost real
amb referència a l’any 2012.
Sr. Xavier Pedrós: S’ha aconseguit un millor preu en l’oferta de conservació i reparació.
Sr. Josep Armengol: El consum d’enllumenat`públic s’ha incrementat respecte de l’any
2012.
Sra. Montse Coma: Es deu a l’ increment de l’ IVA, en realitat el consum s’ha reduït.
Sr. Josep Armengol: A què es correspon la partida “altres indemnitzacions”.
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Sr. Alcalde: Es correspon a les assistències a Juntes de Govern Local. L’assignació als
membres de la junta s’ha reduït, en compensació al reconeixement de la dedicació parcial
de la primera tinent d’alcalde.
Sr. Josep Armengol: Ha comprovat que la partida destinada al pagament dels interessos de
crèdit al BCL s’ha reduït.
Sra. M. Teresa Segura: La raó és l’amortització parcial del crèdit - pont signat amb aquesta
entitat, el qual és utilitzat per al pagament d’inversions que disposen de finançament per
mitjà de subvenció; quan s’ingressa l’import de la subvenció s’amortitza part del crèdit i en
conseqüència es rebaixen els interessos.
Sr. Josep Armengol: A què es refereix concretament la inversió de 150.000 euros destinada
a les oficines de la Casa de la Vila?
Sr. Alcalde: Es tracta de la remodelació de les oficines municipals i es destinarà part del
PUOS de l’any 2012; respecte d’aquest punt ja es va acordar una nova redistribució en un
Ple anterior.
Sr. Josep Armengol: Si el projecte de remodelació de l’actual ajuntament es tira endavant,
com queda el projecte de l’edifici multi funcional?
Sr. Ruben Serrano: Respecte d’aquest tema, entenc que la subvenció del PUOSC destinada
a l’edifici multi funcional, es destinarà a la remodelació de les oficines de l’actual Casa de la
Vila.
Sr. Alcalde: Està previst que el projecte de l’edifici multi funcional s’executi per fases. La
primera fase consistirà en la construcció dels consultoris, inversió aquesta que serà
finançada per la Diputació de Lleida.
Sr. Josep Armengol: El pressupost preveu una inversió de 190.000 euros destinats a la 2a
fase de la carretera LV 3344,”la variant”. S’ha previst l’enllaç amb la tercera fase? Si no és
així el trànsit pel C/Sant Andreu pot convertir-se en un punt conflictiu com ara ho és el de
davant de “La Caixa”.
Sr. Alcalde: També està previst fer l’enllaç amb una 3a. fase però cal fer una modificació del
POUM.
Sr. Josep Armengol: Es preveu un increment del 20% en la recaptació per l’ IBI d’Urbana. A
què és degut?
Sra. M. Teresa Segura: L’any 2012 s’han realitzat des de l’oficina del cadastre
actualitzacions de valors cadastrals, cosa que es veurà reflectida l’any 2013 en un
increment de la recaptació, malgrat que l’Ajuntament no hagi modificat el tipus de l’impost.
Sr. Jacint Planell: L’actualització de valors que queda reflectida en el padró de l’impost per
a l’any 2013 resulta important en quant a l’increment de la recaptació per aquest tribut.
Sr. Josep Armengol: A què és degut l’increment en la recaptació de la taxa pel servei de
cementiri?
Sra. M. Teresa Segura: L’increment es deu a la previsió de venda de nínxols en el cementiri
de Vallverd.
Sr. Josep Armengol: Fa referència també a la previsió d’ingrés en la participació en els
ingressos de l’Estat (PIE) i a la reducció en l’ingrés corresponent a la subvenció de la llar
d’infants.
Votació:
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta amb el següent resultat:
Vots a favor 6 (CiU)
Vots en contra 2 (IIU-PM)
Abstencions 1 (IIV-AM)
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació municipal.
5.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE DATA 30 DE JUNY 2011 RELATIU A LES
DIETES PER ASSISTÈNCIES A JUNTES DE GOVERN LOCAL I CAPS D’ÀREA
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Atesa l’actual situació econòmica, la manca de recursos i de tresoreria per atendre les
obligacions que genera l’activitat de la corporació i del municipi, els membres de la
Junta de Govern Local i els regidors amb responsabilitat en àrees de govern han
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considerat adient reduir les dietes per assistència a les sessions d’aquest òrgan
col·legiat, les quals a partir del dia 01/01/2013 seran les següents:
a) Per assistència a la Junta de Govern Local: 28,50 € (bruts)
Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés
Sr. Robert Visa Salvadó
Aquestes retribucions i indemnitzacions s’incrementaran, en els anys posteriors, en el
mateix percentatge d’increment aplicat a les retribucions del personal al servei de
l’administració local.
Les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l’ IRPF.
b) Assignacions per “lucro cesante” per funcions de cap d’àrea i altres responsabilitats
dins de l’organigrama de l’ajuntament: import màxim 28,50 €/mes.
Sr. Jacint Planell Pey:
- Dipositari de l’Ajuntament
- Cap de l’àrea/regidoria d’Urbanisme
- Cap de l’àrea/regidoria d’Economia i Finances, Indústria i Noves tecnologies.
- President de la Comissió Especial de Comptes
Sr. Jordi Duran Vilalta:
Cap de l’àrea de Cultura, Esports i Joventut
Representant de l’Ajuntament dins de la Comissió de Festes
Representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu
Les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l’ IRPF.
Publicar l’esmentat acord al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació.
No obstant això el Ple resoldrà allò que estimi més convenient.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Perquè no es va preveure inicialment aquesta configuració de les
assistències?
Sr. Alcalde: A l’ inici de la legislatura es va considerar que la proposta que es presentava
en aquell moment era l’ajustada a les necessitats. Ara es considera que cal reorganitzar
les dedicacions i les assignacions per assistència a les sessions.
Votació:
La proposta presentada és aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels nou
regidors assistents a ala sessió.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES
AMB DEDICACIÓ PARCIAL
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
De conformitat amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i, l’art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre
retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs en dos supòsits: quan els desenvolupin en
règim de dedicació exclusiva i quan els desenvolupin en règim de dedicació parcial per
realitzar funcions de presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixin.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 22, de data 20 de juny de 2011, ratificat posteriorment en
sessió de ple de 30 de juny de 2011 es va acordar resoldré que la senyora Montserrat
Coma Ribera, 1a. tinent d’alcalde de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell exerciria el seu càrrec
en règim de dedicació parcial.
En la partida 912.100 del pressupost per a l’exercici 2013 existeix consignació
pressupostària suficient.
Per tot això, es presenta al Ple la següent proposta d’ ACORD:
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1r.- Establir que, amb efectes des del dia 1 de gener de 2013, els membres de la
corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial percebran les
retribucions que tot seguit es relacionen, les quals són incompatibles amb altres
retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes o empreses d’ells dependents, així com pel desenvolupament d’altres
activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques. En tot cas, la percepció de les
esmentades retribucions és compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec però és incompatible amb la
percepció de dietes per assistències per la concurrència efectiva a sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació.
Nom i càrrec:
Sra. Montserrat Coma Ribera
Regidor amb dedicació parcial
Dedicació:
50% de la jornada
Retribució (brut):
628,85 €
Els membres de la corporació relacionats seran donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l’ IRPF.
La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
Els membres de l’Ajuntament que siguin personal de les administracions públiques i
dels ens, organismes i empreses d’elles dependents únicament podran percebre
retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en
els seus respectius centres de treball en els termes que estableix l’art. 5 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
No obstant el ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions:
Sr. Alcalde: L’import de la retribució que es destina a la dedicació parcial de la 1a tinent
d’alcalde no significa un increment en la despesa, ates que es detreu de les assignacions
a la resta de membres de la Junta de Govern Local i a les assignacions a regidors de
l’equip de govern amb responsabilitat en àrees de gestió municipal. La dedicació que es
reconeix a la 1a. tinent d’alcalde és una constatació d’un fet ja existent, donat que la
persona que ostenta aquest càrrec es dedica a la gestió municipal gairebé a jornada
complerta.
Sr. Josep Armengol: Reconec la dedicació i la feina que realitza dins l’ajuntament la
senyora Coma, 1a. tinent d’alcalde, no obstant, tal com he apuntat abans, considero
excessiu que Ivars disposi de dues dedicacions, encara que una sigui a temps parcial.
Sr. Ruben Serrano: Considero que la senyora Coma realitza una feina important i
necessària dins l’ajuntament però ateses les actuals circumstàncies econòmiques no
considero adequada l’existència d’una altra dedicació dins l’ajuntament.
Votació:
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta amb el següent resultat:
Vots a favor 6 (CiU)
Vots en contra (IIU-PM i IIV-AM)
Abstencions 0
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació municipal.
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7.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
DERIVAT
DE
L’ACORD
MARC
DE
SUBMINISTRAMENT
D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT A LA
SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. (Exp. 1/2009)
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord
ANTECEDENTS
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat,
destinat a les entitats locals membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unión
Fenosa Comercial, SL amb la relació de preus unitaris que figuren en Annex de
l’esmentat acord, s’ha formalitzat el corresponent contracte amb l’empresa adjudicatària
en data 17 de juny de 2010, amb una durada inicial de divuit mesos, des de l’1 de juliol
de 2010 fins al 31 de desembre de 2011.
Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del
Plec de clàusules administratives de l’Acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel
període de dotze mesos, fins al 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la
seva signatura en data 14 de novembre de 2011.
Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del termini
d’execució de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient
1/2009) adjudicat definitivament a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 16 de
juny de 2010 i prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012,
amb l’ampliació de la seva durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de
març de 2013, modificació que es va formalitzar entre les parts en data 16 de novembre
de 2012.
Quart. Així mateix, en data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars per a la licitació d’un acord marc pel subministrament d’electricitat i gas
natural pel proper any 2013, amb vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada
d’un any, fins el 31 de març de 2014, prorrogable de mutu acord entre les parts fins a
tres més. En la part expositiva d’aquest acord es preveu un calendari de licitació que
finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’Acord marc i licitació de la subhasta
electrònica dins del proper mes de gener de 2013.
Cinquè. En data 4 d’agost de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar l’adhesió a l’Acord
marc de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local, a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL, havent ratificat
aquesta adhesió pel que fa a la pròrroga de l`esmentat Acord marc, per acord de Ple de
data 22 de desembre de 2011.
FONAMENTS DE DRET
Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia
Sostenible (d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes
administratius regulats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin estat adjudicats amb anterioritat a l’entrada
en vigor de la LES, el 6 de març de 2011, es regiran en quan als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius d’interès
públic i procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del percentatge
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de modificació dels contractes de subministrament d’obligatòria acceptació pel
contractista, el 20% del preu del contracte.
Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del
contracte mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les
parts del contracte.
Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de les Entitats locals.
Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord
marc i dels seus contractes derivats.
Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de
l’Acord marc i dels seus contractes derivats.
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment es proposa al Ple de la Corporació l’adopció de l’acord següent:
ACORD
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord Marc d’electricitat
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat per Ajuntament
d’Ivars d’Urgell a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL, en data 4 d’agost de 2012, pel
període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, d’acord amb les condicions
econòmiques, amb els preus actuals revisats amb l’ IPC interanual novembre 2011novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a l’annex.
Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
Tercer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories
d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament
Local de Catalunya.
Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
No obstant el Ple acordarà allò que estimi més adient.
Sense cap intervenció la proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels
9 regidors assistents a la sessió.
8.- APROVACIÓ INICIAL 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)
En data de 21 de novembre de 2012 ha tingut entrada en el registre general de
l’Ajuntament el següent document tècnic:
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.

10

Atès que en data de 4 de desembre de 2012 es va emetre informe per part de secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considerava que la
motivació de la necessitat del projecte resulta suficient.
Atès que el projecte ha estat redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Lleida, raó
per la qual es dona per complert el tràmit de supervisió previst en l’art. 125 de la Llei de
Contractes del sector Públic.
Atès que per l’import del pressupost de l’obra correspon al Ple la competència per a la
seva aprovació.
Examinada la documentació que l’acompanya, es presenta al Ple la següent proposta
d’acord:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d’obres següent:
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.
Pressupost d’execució per contracta: 666.305,22 €
execució material:
462.744,09 €
13% DG:
60.156,73 €
6% BI:
27.764,65 €
SUMA
550.665,47 €
21% IVA
115.639,75 €
TOTAL
666.305,22 €
Pressupost afecció de terrenys: 18.535,97 €
SEGON. Sotmetre els projecte d’obres a informació pública pel període de 30 dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament.
TERCER. Notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels béns i drets
necessaris per a executar el projecte d’obres locals i que, per tant, serà necessari ocupar
o expropiar.
No obstant el ple resoldrà allò que estimi més adient.
La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels nou regidors assistents
a la sessió.
9.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE 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
En data de 3 de desembre de 2012 ha tingut entrada en el registre general de
l’Ajuntament el següent document tècnic:
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.
.Atès que amb data 4 de desembre de 2012 es va emetre informe per part de secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en el qual es considerava que la
motivació de la necessitat del projecte resulta suficient.
.Atès que els projecte ha estat redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Lleida, raó
per la qual es dona per complert el tràmit de supervisió previst en l’art. 125 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
.Atès que per l’import del pressupost de l’obra correspon al Ple la competència per a la
seva aprovació.
Examinada la documentació que l’acompanya, es presenta al Ple la següent proposta d’
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d’obres següent:
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.
Pressupost execució per contracta: 924.000 €
execució material: 641.711,23 €
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13% DG :
83.422,46 €
6% BI :
35.502,67 €
SUMA
763.636,36 €
21% IVA
160.363,64 €
TOTAL PRESSUPOST DE L’OBRA. 924.000 €
Serveis afectats:
106.806,71 €
Bens i drets afectats:
127.953,09 €
Total pressupost per al coneixement de l’administració: 1.158.758,80 €
SEGON. Sotmetre el projecte d’obres a informació pública pel període de 30 dies,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPL) i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.
TERCER. Notificar individualitzadament als propietaris i titulars dels béns i drets
necessaris per a executar el projecte d’obres locals i que, per tant, serà necessari ocupar
o expropiar.
No obstant el ple resoldrà allò que estimi més adient.
La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels nou regidors assistents
a la sessió.
10.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA I L’AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
DE CONSTRUCCIÓ DE LA VARIANT DE LA CARRETERA LV-3333 D’IVARS
D’URGELL A VALLVERD (FASE II).
ANTECEDENTS:
Durant l’any 2012 l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell va finalitzar l’expedient de taxació
conjunta per l’ocupació de terrenys destinats a l’obra denominada «Condicionament del
camí que enllaça la carretera d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana , amb la LV-3344, de
Bellpuig al Relleu de Castellserà» (fase I).
Per tal de posar en funcionament aquesta fase cal prosseguir amb les obres d’execució
del projecte denominat Projecte Modificat num.1: Condicionament del camí que enllaça
la carretera d’Ivars d’Urgell a Castellnou de Seana, amb la LV-3344, de Bellpuig al Relleu
de Castellserà (fase I), que juntament amb la posterior execució de la segona fase
Construcció de la variant de la carretera LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd.
Aquesta nova via, que té la condició de carretera, constituirà un tram en variant que
donarà continuïtat a la xarxa de carreteres per eliminar el pas per la travessera urbana.
LEGISL·LACIÓ:
Art. 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i art. 92.1
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, els quals regulen les funcions d’assistència i
cooperació econòmica, tècnica i jurídica de les diputacions envers les entitats locals.
Art 66 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.
Art. 48 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Carretes de Catalunya.
Art. 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
aprovat per Reial Decret 179/95, de 18 de juny.
A la vista dels antecedents i legislació reguladora, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell consideren el conveni com la fórmula més adient per a la satisfacció de l’
interès comú als efectes de construir i posar en funcionament l’esmentada via de
comunicació i a aquest efectes l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell amb el vot favorable dels
nou (9) regidors que integren la corporació local adopta els següents
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ACORDS
PRIMER: Aprovar del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell per a l’execució de les obres de construcció de la variant de la carretera
LV-3333, d’Ivars d’Urgell a Vallverd (FASE I).
No obstant el Ple acordarà allò que estimi més adient.
L’alcalde, a petició del senyor Josep Armengol, fa un resum del contingut del conveni.
Obligacions de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
- Aprovar el projecte de l’Obra.
- L’expropiació dels terrenys.
- Pagament dels costos de l’expropiació.
- Cessió de la titularitat a la Diputació de Lleida.
Obligacions de la Diputació de Lleida:
- Redacció del projecte de l’obra.
- Licitació i adjudicació de les sobres.
- Acceptació de la titularitat del terrenys cedits per l’ajuntament.
- Direcció facultativa de les obres.
- Finançament de les obres en la quantitat de 924.000,00 €
La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels nou regidors
assistents a la sessió.
11.- MODIFICACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DEL PUOSC 2012
El senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER: DESVICULAR de l’actuació 2012/832: Edifici multi funcional 1a. fase el
següent import: 322.500 €
SEGON: Destinar aquest import al finançament de les següents inversions :
a ) Fase II - LV-3333 a Vallverd
Pressupost: 190.000 €
Subvenció que es sol·licita al PUOSC: 180.000 €
Ajuntament: 10.000 €
b) Remodelació oficines Casa de la Vila
Pressupost: 150.000 €
Subvenció que es sol·licita al PUOSC: 142.500 €
Ajuntament: 7.500 €
TERCER: formular petició d’ajut al Departament
Institucionals.
No obstant el Ple resoldrà el que estimi més adient.

de

Governació

i

Relacions

Votació
Es posa a votació la proposta amb el següent resultat:
Vots a favor: 6 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (IIU-PM i IIV-AM)
La proposta és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació municipal.
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12.- CONVENI CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
El senyor alcalde presenta al ple la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS:
1r.- En data de 5 de juliol de 2010 l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell presenta al Consell
Català de l’Esport una sol·licitud de subvenció destinada al finançament de la inversió
Pavelló Poliesportiu.
2n.- En data de 20 de juliol de 2010 el Govern de la Generalitat autoritza al Consell
Català de l’Esport a atorgar i tramitar la concessió d’una subvenció a l’ajuntament
d’Ivars d’Urgell per import de 798.000 euros destinada a la inversió Pavelló Poliesportiu.
3r.- En data de 7 de febrer de 2012 té entrada al registre general de l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell duplicat de Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de
l’Esport i l’ajuntament d’Ivars d’Urgell per al finançament de la construcció de Pavelló
Poliesportiu, per tal que sigui aprovat i signat per l’òrgan competent.
4t.- En data de 22 de febrer de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar per majoria
absoluta el Conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i
l’ajuntament d’Ivars d’Urgell per al finançament de la construcció de Pavelló Poliesportiu.
5è.- En data de 17 d’abril de 2012 i d’acord amb el Conveni aprovat, el Ple de la
Corporació aprova acceptar la subvenció atorgada i sol·licitar un préstec a l’Institut
Català de Finances (ICF) per import de 798.000 €, (els interessos i amortització són
assumits pel Consell Català de l’Esport segons conveni aprovat).
6è.- Atès que el préstec amb l’ICF ha de ser signat per l’Ajuntament i afecta a la
capacitat d’endeutament municipal, d’acord amb els criteris del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, cal que l’Ajuntament sol·liciti
autorització per formalitzar l’esmentada operació de crèdit a llarg termini.
7è.- En data de 24 d’octubre de 2012, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell sol·licita autorització
a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per a procedir a la
concertació de l’ operació de crèdit per import de 798.000 €.
8è.- En data de 7 de novembre de 2012 el Director General de la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor, autoritza a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell per
formalitzar un operació de crèdit per import de 798.000 € destinada al finançament de la
inversió Pavelló Poliesportiu.
9è.- En data de 19 de novembre de 2012, té entrada al registre general de l’Ajuntament
d’Ivars d’Urgell el conveni modificat respecte de l’aprovat pel Ple de la Corporació en
sessió de 22 de febrer de 2012, als efectes de que sigui aprovat i signat per l’òrgan
competent i es retorni signat al Consell Català de l’Esport abans del dia 30 de novembre
de 2012.
10è.- Estudiat el contingut del Conveni i les seves repercussions, comunicat el seu
contingut a la JGL i vist que la seva acceptació no és viable, ni assumible
econòmicament per l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, l’alcaldia en data de 28 de novembre
de 2012 adreça al Consell Català de l’Esport un escrit amb el contingut de les línies
generals de la proposta d’un nou conveni entre el Consell Català de l’Esport i
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, destinat al finançament de la inversió Pavelló Poliesportiu.
Atès que en data 17 de novembre de 2012 no ha tingut entrada cap resposta relativa a la
proposta presentada i atès que és el Ple de la Corporació qui ha de resoldré sobre
aquesta qüestió, es presenta la següent Proposta d’ ACORD:
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PRIMER: No renunciar a la subvenció per import de 798.000 euros atorgada pel Consell
Català de l’Esport a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, per al finançament de Pavelló
Poliesportiu.
SEGON: Deixar en suspens l’aprovació i signatura del conveni modificat, entre
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i el Consell Català de l’Esport per al finançament de la
construcció de Pavelló Poliesportiu.
TERCER: Ratificar el contingut de l’escrit enviat per l’alcaldia de l’ajuntament, el qual
consta en l’expedient i les línees generals de la proposta d’un nou conveni entre el
Consell Català de l’Esport i l’ Ajuntament d’Ivars d’Urgell per al Finançament de Pavelló
Poliesportiu.
LÍNIES GENERALS DE LA PROPOSTA D’INVERSIÓ I FINANÇAMENT
L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell es compromet a executar les obres previstes en el projecte
de Pavelló Poliesportiu, informat favorablement pel Consell Català de l’Esport, d’acord amb
els següents punts:
PRIMER: El Consell Català de l’Esport es compromet a aportar el 100% del total de la
subvenció atorgada per import de 798.000 € (acord de Govern de 20/07/2010), sense que
comporti un increment de l’endeutament de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
SEGON: L’Ajuntament d’Ivars d’Urgell executarà en diferents anualitats/fases el contingut
del projecte, Pavelló Poliesportiu, iniciant una primera fase ajustada al següent calendari i
fiançament:
1a.FASE:
a) Període d’execució: 2013 a 2015
b) Sistema d’execució: per administració/Ajuntament d’Ivars d‘Urgell
c) Inversió: El pressupost de l’exercici 2013 inclourà en les seves bases d’execució la
següent obligació plurianual.
Anualitats:
Imports:
2013
68.787,00 €
2014
61.417,00 €
2015
68.085,00 €
SUMA
198.289 €
d) Finançament:
L’import total de la inversió plurianual suma la quantitat de 198.289 €, la qual serà
finançada amb l’aportació del Consell Català de l’Esport, sense que el seu finançament
impliqui cap mena d’endeutament per a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
L’import de les anualitats previstes en la lletra c) d’aquesta proposta es farà efectiu
prèvia presentació al Consell Català de l’Esport de la certificació/justificació de la
despesa efectuada.
TERCER: La resta de la inversió, fins a la finalització de les obres previstes en projecte
aprovat, serà realitzada en diferents anualitats a partir de l’any 2016. El nou calendari
d’execució i finançament es consensuarà per ambdues parts en funció de les respectives
disponibilitats econòmiques.
QUART: Durant el primer trimestre de 2016 s’establirà un nou calendari d’execució i
finançament de l’obra segons projecte aprovat.
Aquest calendari incorporarà les anualitats i l’aportació del Consell Català de l’Esport fins
arribar al 100% de la subvenció atorgada per import de 798.000 €, així com la part de la
inversió que serà finançada, si s’escau, amb recursos propis de l’Ajuntament.
CINQUÈ: Les línies generals que configuren aquesta proposta s’articularan en un conveni
que serà acceptat i signat per ambdues parts.
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QUART: Donar trasllat d’aquest acord al Consell Català de l’Esport per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
No obstant el Ple resoldrà allò que estimi més adient.

Intervencions:
Sr. Josep Armengol: Quin import significa la quantitat que el Consell Català de l’Esport
ha d’aportar en aquest tres anys?
Sr. Alcalde: La quantitat és de 198.289 €. La voluntat de l’Ajuntament és realitzar l’obra
a terminis i per mitjà del sistema d’administració.
Sr. Josep Armengol: L’obra quedaria finalitzada amb aquest inversió?
Sr. Alcalde: No, amb aquesta inversió es deixarien els vestidors i serveis finalitzats.
Sr. Josep Armengol: Fa referència a l’accident del Pavelló Madrid- Arena, en el sentit de
tenir cura de que les instal·lacions disposin de totes les mesures necessàries per al seu
funcionament i utilització pel públic.
Sr. Jacint Planell: Sobre aquest aspecte el pavelló actualment compleix amb el requisit
d’amplada de les sortides a l’exterior, no obstant cal tenir cura respecte de l’aforament
per evitar que es superi el legalment permès.
Votació
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada que és aprovada per
unanimitat dels nou regidors que composen la corporació municipal.
13.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ I LA TRESORERIA MUNICIPAL LLEI DE
MOROSITAT. TERCER TRIMESTRE DE 2012
Informe TRIMESTRAL sobre el compliment dels terminis previstos el pagament de les
obligacions adreçat al Ple de la Corporació i proposta d’acord/dictamen.
De conformitat amb el previst a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, emetem el següent informe,
Antecedents
Primer. El disposat en el següent informe és d’aplicació a tots els pagaments efectuats
amb contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració
d’aquesta entitat local, de conformitat amb el que es disposa al Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
ha afegit un nou apartat 4 a l’article 200 de la Llei LCSP i establert a l’article 216.4 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, establint una reducció en els terminis de pagament
de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte i l’obligatorietat d’abonar al contractista els interessos de
demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la Llei:
Any
Any
Any
Any

2010
2011
2012
2013

55
50
40
30

dies
dies
dies
dies

Segon. Sense perjudici de la seva presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament, aquest
informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia
i Hisenda i al òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas a la
Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d’Economia i
Coneixement.
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Legislació aplicable
-Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
Per tot el que antecedeix, s’emet el següent informe conjunt de tresoreria i intervenció
INFORME
Primer. Que en data 1 d’octubre de 2012 l’import de les obligacions pendents de
pagament que incompleixen els terminis previstos als articles 216.4 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i 4.3, 4.4 i 4.5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, són les que figuren en la relació
comptable que figura com annex número 1 a aquest informe.
Import pendent fora del període legal a final del tercer trímetre 2012
IMPORT TOTAL: 168.005,23 €
El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe.
14.-MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA
E senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics
per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model
d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a
Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposats, l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell aprova la següent moció, adoptant els
següents
ACORDS
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en
la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions
que porti a terme per defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que
està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de
llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
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Intervencions:
Sr. Ruben Serrano: El meu vot serà a favor d’aquesta proposta per defensar la nostra
llengua dins de l’escola.
Sr. Josep Armengol: El nostre grup està d’acord en quant al primer punt de la moció,
rebutgem la Llei orgànica que proposa el govern de Madrid. Es tracta d’una llei
retrògrada que res aporta al mon de l’ensenyament. Tot plegat estem parlant de fracàs
escolar i cal un canvi important en el món de l’ensenyament. En quant a la immersió
lingüística la llei preveu que la llegua vehicular sigui la que demanin els pares.
Votació:
Sense cap altra intervenció es posa a votació la proposta presentada que és aprovada per
unanimitat dels nou regidors que composen la corporació municipal.
15.- APROVACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA D’1 DE GENER 2012
L’Institut Nacional d’Estadística ha comunicat a l’Ajuntament que, un cop finalitzat el
procediment per a l’obtenció de xifres oficials de població, la xifra que correspon al
municipi d’Ivars d’Urgell referida a 1 de gener de 2012 és la següent: 1.647 habitants.
Intervencions:
Sr. alcalde: Es posa de manifest una baixa en el nombre d’habitants del municipi. Al
meu entendre, part de culpa d’aquesta reducció es deu al planejament actual del
municipi (POUM), que dificulta el creixement i la construcció de nous habitatges, atès
que resulta costos el desenvolupament dels nombrosos Plans d’Actuació que recull el
POUM.
Sr. Josep Armengol: Es refereix a les promocions de vivendes, pisos majoritàriament,
que estan paralitzades a conseqüència de la crisis.
Continuen les intervencions en el sentit de comentar els canvis en la qualitat de vida en
els petits municipis.
Votació:
Finalitzades les intervencions es posa a votació la proposta comunicada per l’INE, que és
aprovada per unanimitat dels nou regidors assistents a la sessió.
16.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
El Ple aprova per unanimitat la inclusió dins de l’ordre del dia del següent assumpte
d’urgència:
APROVACIÓ DEL NOU TEXT DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS I VILASANA

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana ha fet arribar a l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell el
text refós dels Estatuts del Consorci d’aquest ens, als efectes de que sigui ratificat pel Ple
de la Corporació, com a tràmit previ a la seva aprovació definitiva.
El senyor alcalde fa una breu exposició de les modificacions que introdueix el text.
Aportacions:
Generalitat: 50% dels RO del pressupost del Consorci.
Diputació de Lleida: 35% dels RO del pressupost del Consorci.
Consell Comarcal del Pla d’Urgell: 10% dels RO del pressupost.
Ajuntaments d’Ivars i Vila-sana: 2% dels RO, cada un d’ells.
Universitat de Lleida: 15% dels RO del pressupost.
President del Consell General, amb funcions representatives correspon de manera
permanent al president de la Diputació.
President executiu, correspon de manera permanent al president del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell.
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El Consell General està constituït per 12 representants:
3 de la Generalitat de Catalunya
4 de la Diputació de Lleida
2 del Consell Comarcal del Pla d’Urgell
1 de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
1 de l’Ajuntament de Vila-sana
1 de la Universitat de Lleida (UDL)
Finalitzada l’explicació, el senyor alcalde presenta al Ple la següent proposta d’acord:
Aprovació del text refós dels Estatuts del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
Votació:
La proposta és aprovada per unanimitat dels nou regidors que composen la corporació
municipal.
17.- DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dóna compte al Ple dels següents decrets.
Núm. 11/12: Numeració d’habitatge a l’ Av. Pla d’Urgell.
Núm. 12/12: Reclamació de documentació expedient de declaració de ruïna edifici situat
a la Plaça Bisbe Coll.
Núm. 13/12: Contractació personal socorristes a les piscines municipals.
Núm. 14/12: Convocatòria Ple extraordinari de data 25 de juliol de 2012.
Núm. 15/12: Incoació expedient de declaració de ruïna edifici P. Bisbe Coll.
Núm. 16/12: Autorització per actuació artística a la Plaça Bisbe Coll.
Núm. 17/12: Autorització ocupació via pública per contenidor de recollida d’estris.
Núm. 18/12: Delegació de funcions de l’alcaldia a la 1a. tinent d’alcalde.
Núm. 19/12: Aprovació de línies fonamentals dels pressupostos municipals 2013-2015.
Núm. 20/12: Aprovació sol·licitud de fraccionament de contribucions especials projecte
de millora de la Trav. carrer Jardí.
Resolucions de l’alcaldia per a la realització d’hores extres dels treballadors municipals:
Paula Cobacho i Noemi Alonso.
18.- INFORMES DE L’ALCALDIA
S’ informa al Ple sobre els següents assumptes :
- Resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals de data 15 de
nombre de 2012, per la qual es desestima el requeriment previ interposat per
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell contra la Resolució GRI/1740/2012, de 10 d’agost
relativa a la delimitació dels termes municipals d’Ivars d’Urgell i Vila-sana.
Respecte d’aquest assumpte el Ple estima no interposar recurs contenciós en contra
de la resolució esmentada.
- Compromís de la Direcció General de Centres Cívics del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat en quan a l’assignació de:
Import de 230 €/alumne per a l’escola de música, curs 2011/2012.
Import de 1.300 €/alumne per a la llar d’infants, curs 2011/2012.
- Sentència núm.445/12, la qual estima el recurs contenciós administratiu interposat
pels senyors Joan Roca Farnell i Conxita Ramon Mercè contra l’acord de JGL relatiu a
la llicència per canvi no substancial sol·licitada per SAT núm.1130 CAT BERANUS
PETIT.
- Tarifa subministrament d’aigua: Autorització de la Comissió de Preus de Catalunya
respecte de les tarifes de subministrament d’aigua al municipi d’Ivars d’Urgell.
- Convocatòria del PUOSC 2013-2016.
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19.- PRECS I PREGUNTES
Sr. Josep Armengol: Davant l’eliminació de la paga extra de desembre pregunta si és
possible l’avançament de la paga del mes de juny de 2013 als treballadors.
Sr. Alcalde: Es farà un avançament a aquells treballadors que ho sol·licitin.
Sr. Josep Armengol: Demana que s’assabenti als regidors dels grups que no són a l’equip
de govern, dels projectes d’obres que vol realitzar l’ajuntament, amb anterioritat al seu
debat en la sessió del Ple.
Sr. Alcalde: D’acord, així ho farem.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió, essent les
20.00 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

La secretària
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