ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 17 D’ABRIL DE 2012
Identificació de la sessió:
Núm.: 3/2012
Caràcter: extraordinari
Data: 17 d’abril de 2012
Horari: de les 20.30 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila

A Ivars d’Urgell, el dia 17 d’abril de 2012, a les 20.30 hores, es reuneix la Corporació
en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència del senyor alcalde,
Ramon Maria Guiu i Pujol, per dur a terme sessió extraordinària 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
ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l’acceptació de la subvenció per import de 1.480.537€ del
Consell Català de l’Esport, per al fiançament de Pavelló Poliesportiu.
2. Aprovació,de la formalització d’un préstec per import de 798.000,00€ amb l’
Institut Català de Finances.
3. Facultar, si s’escau, l’alcalde, Sr. Ramon M. Guiu Pujol per signar els
documents públics i privats necessaris i derivats dels punts 1 i 2 d’aquest
ordre del dia.
4. Aprovació de l’esmena a l’acta de delimitació entre els termes d’Ivars
d’Urgell i Bellpuig.
5. Aprovació de les propostes de resolució presentades pel grup municipal
Independents d’Ivars d’Urgell - Progrés Municipal.

1. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ, DE LA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE
1.480.537€ DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT PER AL FIANÇAMENT
DE PAVELLÓ POLIESPORTIU
PROPOSTA D’ACORD
ANTECEDENTS:
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de febrer de 2012, va aprovar 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 del Pavelló
Poliesportiu.
En base al contingut del conveni esmentat i d’acord amb el requeriment
efectuat pel Consell Català de l’Esport es presenta al Ple per a la seva
aprovació la següent proposta d’acord:
ACORD:
Primer: Acceptar la subvenció per import de1.480.537,00€, que ens concedeix
el Consell Català de l’Esport per a l’actuació Pavelló Poliesportiu.
Segon: Formalitzar un préstec per import de 798.000,00€ amb l’Institut
Català de Finances, destinat a l’actuació a dalt referenciada.
Tercer: Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, amb
DNI núm. 40831965L, per tal que pugui signar els corresponents documents
públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords
anteriors aprovats.
No obstant, el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol (Grup IIU-PM): El nostre grup considera que el Pavelló
Poliesportiu és una obra de l’anterior consistori i, a la vegada, responsabilitat i
mèrit de l’equip de govern, per tant el nostre vot en aquet primer punt serà
d’abstenció.
Sr. Ruben Serrano (Grup IIV-AM): El meu vot també serà d’abstenció.
Votació:
Vots a favor:6 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (IIU PM i IIV AM)
La proposta presentada és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
2. APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC PER IMPORT DE
798.000,00€, AMB L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
ANTECEDENTS:
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de febrer de 2012 va aprovar 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 del Pavelló
poliesportiu.

En base al contingut del conveni esmentat i d’acord amb el requeriment
efectuat pel Consell Català de l’Esport, es presenta al Ple, per a la seva
aprovació, la següent proposta d’acord:
ACORD:
Formalitzar un préstec per import de 798.000,00€ amb l’Institut Català
de Finances destinat a l’actuació a que es fa referència en el punt primer
de l’ordre del dia.
Intervencions:
Sr. Josep Armengol (Grup IIU-PM): El nostre grup votarà en contra donat que
considerem que un préstec on l’import dels interessos és similar al principal,
es un risc per l’ajuntament.
Sr. Ruben Serrano (Grup IIV-AM): El meu vot serà d’abstenció.
Votació:
Vots a favor:6 (CiU)
Vots en contra: 2 (IIU-PM)
Abstencions: 1 (IIV-AM)
La proposta presentada és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
3. FACULTAR, SI S’ESCAU, L’ALCALDE, SR. RAMON M. GUIU PUJOL, PER
SIGNAR ELS DOCUMENTS PÚBLICS I PRIVATS NECESSARIS I DERIVATS
DELS PUNTS 1 I 2 D’AQUEST ORDRE DEL DIA
ANTECEDENTS:
El Ple de la Corporació, en sessió del dia 22 de febrer de 2012, va aprovar 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 del Pavelló
poliesportiu.
En base al contingut del conveni esmentat i d’acord amb el requeriment
efectuat pel Consell Català de l’Esport, es presenta al Ple, per a la seva
aprovació, la següent proposta d’acord:
ACORD:
Facultar, si s’escau, l’alcalde, Sr. Ramon M. Guiu Pujol, per signar els
documents públics i privats necessaris i derivats dels punts 1 i 2 d’aquest
ordre del dia.
Intervencions: No hi ha intervencions.
Votació:
Vots a favor:6 (CiU)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (IIU PM i IIV AM)
La proposta presentada és aprovada per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.

4. APROVACIÓ DE L’ESMENA A L’ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS
TERMES D’IVARS D’URGELL I BELLPUIG
El Departament de Governació i Administracions Públiques ha procedit durant
els últims anys ha realitzar treballs de delimitació de termes municipals de la
comarca del Pla d’Urgell, entre aquests el del municipi d’Ivars d’Urgell.
D’acord amb l’art. 31.3 del Decret 44/2007, de 6 de novembre, per mitjà del
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
les actes de les operacions de delimitació s’han de sotmetre a l’aprovació del
Ple dels ajuntaments afectats, als efectes de ser aprovades amb el quòrum de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
En data de 13 d’octubre de 2008 es va signar l’acta de les operacions de
delimitació entre el termes municipals de Bellpuig i d’Ivars d’Urgell, la qual va
ser aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió de 18 de desembre de 2008.
Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita F1, en data 27 de
març de 2012 s’incorpora la següent esmena a l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Bellpuig i d’Ivars d’Urgell, signada el
dia 13 d’octubre de 2008:
On diu:
Fita 1: Se situa a la Plana Alta, al marge sud de camí de Tàrrega a un trescents metres de la Granja Isant. Es reconeix una fita de pedra, mig tombada,
de forma prismàtica recta rectangular, de vint per trenta-quatre centímetres
de costat a la base i un metre deu centímetres d’alçària: Aquesta fita també és
comuna amb el municipi de Castellnou de Seana. Les coordenades UTM ED
50 31T són: X 333601.6 i Y 4615378.7.
Ha de dir:
Fita 1: Se situa a la Plana Alta, a l'eix del camí de Tàrrega, a uns tres-cents
metres de la Granja Isant i en la intersecció de la normal traçada des de la
següent fita auxiliar:
Fita auxiliar de pedra, mig tombada, de forma prismàtica recta rectangular, de
vint per trenta-quatre centímetres de costat a la base i un metre deu
centímetres d’alçària, situada a uns tres metres al nord del marge nord del
camí de Tàrrega. Les coordenades UTM ED 50 31T de la fita auxiliar són: X:
333603,4 i Y: 4615383,2.
Aquesta fita també és comuna amb el municipi de Castellnou de Seana. Les
coordenades UTM ED 50 31T són: X: 333601.6 i Y: 4615378.7.
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de
secretaria als efectes previstos per l’art. 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb
l’article 173 i 175 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals(ROF) atès que reuneix els requisits que aquestes normes exigeixen.
Es presenta al Ple, per a la seva aprovació, la següent proposta d’ACORD:
Primer: Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els
termes de Bellpuig i d’Ivars d’Urgell, de data 27 de març de 2012, que ha
quedat descrita de la forma següent:

Fita 1: Se situa a la Plana Alta, a l'eix del camí de Tàrrega, a uns tres-cents
metres de la Granja Isant i en la intersecció de la normal traçada des de la
següent fita auxiliar:
Fita auxiliar de pedra, mig tombada, de forma prismàtica recta rectangular, de
vint per trenta-quatre centímetres de costat a la base i un metre deu
centímetres d’alçària, situada a uns tres metres al nord del marge nord del
camí de Tàrrega. Les coordenades UTM ED 50 31T de la fita auxiliar són: X:
333603,4 i Y: 4615383,2.
Aquesta fita també és comuna amb el municipi de Castellnou de Seana. Les
coordenades UTM ED 50 31T són: X: 333601.6 i Y: 4615378.7.
No obstant, el Ple resoldrà allò que estimi més adient.
Intervencions: Té lloc un debat amb la intervenció de tots els regidors, relatiu,
entre altres, a la ubicació concreta de la fita i finques veïnes.
Votació:
Vots a favor: 9
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot favorables dels 9 regidors
que integren el Ple de la Corporació.

5 APROVACIÓ DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL
GRUP
MUNICIPAL INDEPENDENTS D’IVARS
D’URGELL-PROGRÉS
MUNICIPAL
1. Exigir a les agrupacions ACM i FMC que presentin a la Generalitat un canvi
substancial en el finançament municipal.
2. Proposta de retirar el servei propi d’assistència tècnica per a permisos
d’obres i adherir-se al servei tècnic comarcal.
3. Fer els canvis adients per reduir la factura de la llum pública a la meitat.
4. Recuperar el servei de taxes i impostos.
5. Recuperar el servei públic d’aigua potable.
6. Proposta per a corregir el desequilibri actual entre l’impost de circulació i
l’impost de contribució rústica.
7. Proposta d’eliminar temporalment les dietes dels càrrecs electes i el
complement de productivitat de funcionaris i treballadors municipals.
8. Proposta de recuperar el butlletí informatiu de la Casa de la Vila.
9. Manifestar el rebuig a la Llei de Reforma Laboral i demanar la seva retirada.
El Sr. alcalde fa referència a la reunió, prèvia al ple, que han tingut els
regidors de tots els grups, amb la finalitat de consensuar els punts a debatre.
A resultes d’aquest consens s’adopten el següents acords:
1.- Exigir a les agrupacions ACM i FMC que presentin a la Generalitat un
canvi substancial en el finançament municipal.
Sr. alcalde: L’ajuntament ja s’ha pronunciat a favor sobre aquest tema, a
proposta de les entitats del municipi.
Proposta que es vota: Exigir a les agrupacions ACM i FMC que presentin a la
Generalitat un canvi substancial en el finançament municipal.
Votació: Unanimitat en la proposta, amb 9 vots a favor.

2.- Proposta de retirar el servei propi d’assistència tècnica per a permisos
d’obres i adherir-se al servei tècnic comarcal.
Sr. alcalde: A resultes de la reunió amb tots els regidors s’acorda convocar una
reunió amb l’arquitecte municipal i tots els regidors a la fi d’informar sobre les
modificacions del POUM.
Sr. Armengol: La proposta estava també enfocada a una reducció de la
despesa, no obstant, i atès que s’ha justificat que l’import de 20.000,00€ de la
partida es correspon també a altres despeses de serveis tècnics, retirem
aquest aspecte del contingut de la proposta, sense perjudici de que més
endavant es pugui discutir de nou.
El Sr. Armengol retira la proposta formulada, en base als aclariments
efectuats sobre aquest punt.
3.-Fer els canvis adients per reduir la factura de la llum pública a la meitat.
Sr. alcalde: Estem treballant en aquest sentit, juntament amb professionals, a
fi d’aconseguir un estalvi en el consum.
Sr. Armengol: Cal estudiar la possibilitat de reduir el consum de la
il·luminació del camp de futbol, dues torres són suficients per garantir la
il·luminació del recinte.
Votació: Unanimitat en la proposta, amb 9 vots a favor.
4.-Recuperar el servei de taxes i impostos.
Sr. alcalde: Considerem que el sistema actual de delegació a l’Organisme
Autònom de recaptació de la Diputació de Lleida és l’adequat per la recaptació
en voluntària i executiva dels impostos i algunes taxes municipals.
Sr. Armengol: El nostre grup, als efectes de reduir la despesa de 18.000,00 €
que significa la prestació d’aquest servei per la Diputació, proposem que sigui
l’Ajuntament amb el seu propi personal qui realitzi el servei de recaptació.
Atès que en aquesta proposta no hi ha consens es passa a votació:
Proposta que es vota: Recuperar per part de l’ajuntament el servei de
recaptació de taxes i impostos.
Votació:
Vots a favor: 2
Vots en contra: 7
Abstencions: 0
La proposta no és aprovada.
5.-Recuperar el servei públic d’aigua potable.
S’estableix un debat sobre la viabilitat de recuperar el servei de
subministrament d’aigua per part de l’Ajuntament, actualment en règim de
concessió a la mercantil SOREA; atès que no hi ha consens sobre aquest tema
es posa a votació.
Proposta que es vota: Recuperar el servei d’aigua potable, per tal de que sigui
gestionat directament per l’ajuntament.
Votació:
Vots a favor: 2
Vots en contra: 7
Abstencions: 0

La proposta no és aprovada.
6.-Proposta per corregir el desequilibri actual entre l’impost de circulació i
l’impost de contribució rústica.
Sr. alcalde: Està prevista una revisió de l’IBI del municipi, fet que pot
significar un reajustament entre els tipus de l’impost.
Sr. Armengol: Mantenim aquesta proposta per tal de que pugui ser
considerada en un futur.
La proposta no es vota, deixant ajornat el tema fins a la revisió cadastral.
7.-Proposta d’eliminar temporalment les dietes dels càrrecs electes i el
complement de productivitat de funcionaris i treballadors municipals.
Sr. Armengol: Retirem la segona part de la proposta, relativa al complement de
productivitat de treballadors i funcionaris municipals.
No obstant, considero que el sistema de retribucions de l’administració és
arcaic, atès que es tracta d’un sou base més un conjunt de complements que
configuren el total de la retribució sotmesa a cotització. Entenc que caldria un
sou unitari i, si cal, un complement de productivitat a determinar per
l’administració.
Mantenim la proposta sobre suspensió temporal de dietes als càrrecs electes.
Sr. alcalde: Les dietes i retribucions als regidors contribueixen a dignificar la
figura dels càrrecs electes, l’equip de govern manté aquesta retribució, no
obstant, cal fer constar que fa gairebé dos anys que no es cobren per raons de
manca de tresoreria.
Sr. Armengol: Els acords de Ple s’han de complir, entenc que s’han d’abonar
les dietes als càrrecs electes.
Proposta que es vota: Eliminar temporalment les dietes a càrrecs electes.
Votació:
Vots a favor: 3 (IIU-PM i IIV-AM)
Vots en contra: 6 (CiU)
Abstencions: 0
La proposta no és aprovada.
8.-Proposta de recuperar el butlletí informatiu de la Casa de la Vila
Sr. alcalde: La proposta de l’equip de govern és de publicar les noticies
d’interès municipal i les actes del Ple a la pag. web de l’ajuntament, i per
aquelles persones que no tinguin accés a Internet se’ls facilitarà un copia de
les actes. Considerem que actualment i per raons econòmiques no és viable la
publicació del butlletí municipal.
Sr. Armengol: Vaig ser jo mateix, com a alcalde, fa ara més de 20 anys, qui va
iniciar la publicació del butlletí i em sap greu que no es continuï amb la seva
publicació a la fi d’apropar als veïns les notícies i acords municipals.
No havent-hi acord es posa a votació la proposta.
Proposta que es vota: Recuperar el butlletí informatiu de la Casa de la Vila
Votació:
Vots a favor: 2 (IIU-PM)

Vots en contra: 6 (CiU)
Abstencions: 1 (IIV-AM)
La proposta no és aprovada.
9.- Manifestar el rebuig a la Llei de Reforma Laboral i demanar les seva
retirada.
Sr. Cinto Planell: Considerant que la Llei de Reforma Laboral està en fase
d’esmenes i no ha estat aprovada, suggereixo que aquest tema no es posi a la
consideració del Ple fins a l’aprovació i entrada en vigor de la Llei.
Sr. Armengol: És cert que encara no ha estat aprovada, no obstant les noticies
sobre la mateixa deixen clar que les esmenes no afectaran el contingut
essencial del text aprovat pel Govern, el qual crec que perjudica el treballador.
No obstant trobo encertada la proposta del Sr. Cinto Planell i retiro la proposta
a l’espera de l’aprovació de la Llei.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca las sessió,
essent les 21.30 hores, del que jo, la secretària, en dono fe.
L’alcalde

La secretària

