
 

 

 

                
                        Ajuntament 

                               d’Ivorra 
                    

Plaça Major, 1 25216-IVORRA - Tel 973.52.40.36 - Fax 973.52.43.99- 
E-Mail: ajuntament@ivorra.ddl.net , 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE A L’AJUNTAMENT D’IVORRA 
 
Núm: 1/2016 
Dia :  dijous 11 de febrer de 2016 
Lloc : Sala d’actes de l’Ajuntament. 
Hora de començament : 12,30 h. 
Hora d’acabament: 14 h. 
 
President : Sr. Jordi Ribalta Sala 
 
Regidors Assistents: Jordi Bas Arbonés, Jordi Montané Simon, Ramon Fàbrega 
Closa i Pere Farran Ocon. 
 
Secretària: Mireia Irla Solà (Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de la 
Segarra),  que fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum 
d’assistència legal establert a l’article 90.1 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals  (R.D. 2568/86, de novembre). 
 
Interventora: Sílvia Rico Tugues (Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal 
de la Segarra) 
 
Desenvolupament de la Sessió 
 
Oberta la sessió, el Sr. Alcalde demana a la secretària que llegeixi l’ordre del dia, 
passant, tot seguit a tractar els següents assumptes : 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
L’acta del Ple del dia 11 de novembre de 2015 s’aprova per unanimitat dels 
assistents sense que cap regidor no hi hagi formulat cap observació. 
 
2.- Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’any 2016, les 
bases d’execució i la relació de llocs de treball. 
 
Atès que l’alcaldia ha format el Pressupost General de l’Ajuntament d’Ivorra 
corresponent a l’exercici econòmic 2016 així com les seves bases d’execució i la 
plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el 
disposat en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del 
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Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988, 
 
L’Alcalde de la corporació proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament d’Ivorra per a 
l'exercici econòmic 2016, juntament amb les seves Bases d'execució. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, que contempla els llocs de 
treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost General per al 2016, les Bases d'Execució 
i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de 
presentació de reclamacions pels interessats. 
 
Quart.- Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es presenti 
cap reclamació de conformitat amb el què disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 
5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Cinquè.- Remetre’n una còpia a l'Administració de l'Estat, i al Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 

3.- Donar compte, i ratificar si s’escau, Decrets d’Alcaldia. 
 
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 

NÚM.  CONCEPTE  DATA  

35/2015 Relació aprovació factures 26.11.15 

36/2015 Sol.licitud participació projecte portal 
transparència 

26.11.15 

37/2015 Aprovació modificació crèdit 1/2015 3.12.15 

38/2015 Aprovació modificació crèdit 2/2015 17.12.15 

39/2015 Relació aprovació factures 4.12.15 

1/2016 Aprovació conveni amb Consell Comarcal de La 
Segarra pel programa treball i formació  

28.01.16 
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2/2016 Ratificació addenda d’actualització 2016 conveni 
marc joventut amb Consell Comarcal Segarra 

28.01.16 

3/2016 Sol.licitud subvenció exclosa concurrència 
pública danys aiguat 2.11.2015 

4.02.16 

 
Els assistents al Ple se’n donen per assabentats. 
 
4.- Informes d’alcaldia. 
 
No n’hi ha 
 
5.- Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
I sense més assumptes a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió de la qual 
n’estenc la present acta que signo per odre i amb el seu vistiplau. 
 
Vist i plau,                                                                        
L’Alcalde, 
 
 
 
 
Sr. Jordi Ribalta Sala 
 


