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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE A L’AJUNTAMENT D’IVORRA 
 
Núm: 2/2017 
Dia :  dijous 25 de maig de 2017 
Lloc : Sala d’actes de l’Ajuntament. 
Hora de començament : 11 h. 
Hora d’acabament: 13,30 h. 
 
President : Sr. Jordi Ribalta Sala 
 
Regidors Assistents: Jordi Bas Arbonés, Jordi Montané Simon, Ramon Fàbrega 
Closa i Pere Farran Ocon. 
Regidors absents que s’han excusat: cap 
 
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: Blanca Coberó Masana (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 23 de febrer de 2017 s’aprova per unanimitat dels assistents 
sense que cap regidor no hi hagi formulat cap observació. 
 
2.- Aprovació, si s’escau, del trasllat del fons històric municipal a l’Arxiu 
Comarcal de la Segarra. 
 
Atès que a l’Ajuntament d’Ivorra disposa d’un fons documental històric degudament 
inventariat, amb documentació datada entre els anys 1851 i 2000. 
 
Atès que l’edifici de l’Ajuntament no té capacitat d’emmagatzematge suficient, i 
tampoc pot garantir unes bones condicions de conservació. 
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Atès que la Llei 10/2001, d’arxiu i gestió de documents estableix que una de les 
funcions dels arxius comarcals és la de gestionar i garantir la preservació de 
documentació de Catalunya, tant pública com privada, d’acord amb els seus valors, 
per a posar-la al servei dels interessos generals; establir els drets i deures dels qui 
en són titulars, i també dels ciutadans en relació amb l’esmentada documentació, i 
regular el Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
Atès que per a formalitzar l’ingrés en un arxiu comarcal, cal subscriure un contracte 
de cessió en comodat de fons documental de l’Ajuntament d’Ivorra, entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat, el Consell Comarcal de la Segarra i 
l’Ajuntament d’Ivorra. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el trasllat de fons documental que forma part de l’Arxiu històric de 
l’Ajuntament d’Ivorra (datat entre els anys 1851 a 2000) al Arxiu Comarcal de la 
Segarra. 
 
Segon.- Aprovar el contracte de cessió en comodat de fons documental de 
l’Ajuntament d’Ivorra, entre el Departament de Cultura de la Generalitat, el Consell 
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament d’Ivorra. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

3.- Aprovació, si s’escau del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens 
locals. 
 
Atès que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi 
de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació 
establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les 
conseqüències d’incomplir-los. 
 
Atès que la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya a mes de març de 2017, 
formada per: Generalitat de Catalunya, COAC, ACM, FMC, LocalRet, Diputació de 
Lleida, Diputació de Tarragona, Diputació de Barcelona i Diputació de Girona, 
redacta el codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. 



 

 

 

                
                        Ajuntament 

                               d’Ivorra 
                    

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

Atès que aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  
 
Atès que aquest codi té dos objectius fonamentals: 

 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens 
locals i les normes de conducta que se’n deriven. 

 

 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor 
actuació dels ens locals. 

 
Atès que el present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del 
codi tenen la condició d’alts càrrecs: 

 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes. 
 

 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en 
matèria de règim local. 

 

 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals 
amb capital social íntegrament públic. 

 
L’alcalde proposa als membres del Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. 
 
Segon.- Donar compliment als principis ètics i de bon govern, i a les normes de 
conducta que s’estableixen en l’esmentat codi. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
4.- Donar compte, i ratificar si s’escau, Decrets d’Alcaldia. 
 
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 

NÚM.  CONCEPTE  DATA  

3 Proposta restaurar Cal Tarruella 09.02.2017 

4 Inici elaboració pressupost 2017 09.02.2017 

5 Aprovació factures per al seu pagament  23.02.2017 
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6 Aprovació liquidació pressupost 2017 28.02.2017 

6 bis Aprovació memòria arranjament local social  2.03.2017 

7 APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI  A MIG 
TERMINI 2017-2020 

9.03.2017 

8 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 28.03.2017 

9 RENÚNCIA SUBVENCIÓ MANTENIMENT PUOSC 
2016-2017 

30.03.2017 

10 Adjudicació obra “Millora captacions Peixera i Mina” 6.04.2017 

11 Aprovació electes locals – convocatòria sol·licitud 
compensació càrrecs 2017 

13.04.2017 

12 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 18.04.2017 

13 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 27.04.2017 

14 Aprov.conv.CCS Maletes coneixement 27.04.2017 

15 Atorgament llicència d’obres menors explotació 
ramadera 

4.05.2017 

16 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 11.05.2017 

17 Aprov. Matrimoni civil 11.05.2017 

 
Els assistents al Ple se’n donen per assabentats. 
 
5.- Informes d’alcaldia. 
 
No n’hi ha. 
 
6.- Precs i preguntes 
 
El regidor Pere  Farran comenta que caldria col.locar cartells per senyalitzar espais 
d’interès del municipi com la piscina, el cementiri, etc; l’alcalde, Jordi Ribalta, li 
respon que s’hauria de posar en contacte amb el conseller de turisme del Consell 
Comarcal de la Segarra per tal de que es pugui subvencionar part de la despesa. 
 
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 


