ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2011
Caràcter: ordinària
Data: dimecres, 19 de gener
Horari: de les 19.30 a les 19.50 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Raquel Farré Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Trinidad Font Torrebadella, regidora
Jordi Puig Castedo, regidor
Laia Cubells Esteve, regidora
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
3. Aprovació inicial del pressupost 2011
4. Delegació de competències en el CCS sobre deixalleries
5. Delegació de competències en el CCS sobre la redacció del POUM
6. Concertació d’una operació de tresoreria
7. Actualització de càrrecs del Pla de Protecció Civil
8. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions agràries
9. Adjudicació d’un contracte menor d’obres
10. Mocions
11. Informes d’Alcaldia
12. Assumptes d’urgència
13. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Queda aprovada, per unanimitat, l’esborrany de l’acta del Ple del 3 de novembre de 2010.

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
- Decret 80/2010 d’aprovació de la relació de despeses d’octubre
- Decret 81/2010 d’imposició d’una tercera multa coercitiva
- Decret 82/2010 de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte d’obres
- Decret 83/2010 5a certificació de l’obra del centre d’interpretació de les construccions de
pedra seca
- Decret 84/2010 de resolució d’un contracte del subministrament d’aigua
- Decret 85/2010 d’imposició d’una tercera multa coercitiva
- Decret 86/2010 d’aprovació de la relació de despeses de novembre

- Decret 87/2010 d’adjudicació d’un contracte d’obres
- Decret 88/2010 de distribució de subvencions
- Decret 89/2010 de nomenament de secretària accidental, la part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Efectuar nomenament accidental, del 22 de desembre al 22 de març, per tal de proveir
a la cobertura temporal immediata del lloc de treball no ocupat efectivament de Secretaria
Intervenció d’aquest Ajuntament, en favor de la Sra. Imma Marsellés Fontanet, personal que
s’estima suficientment capacitat, en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques
pròpies del seu actual lloc de treball d’administrativa.
Segon.- Notificar a les entitats bancàries el nomenament de la nova secretària, per tal de fer
efectiu el canvi de clauers, i el reconeixement de la signatura.
Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri
- Decret 90/2010 de contractació d’un tècnic turístic, la part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Contractar, el Sr. Cristian Mora Escudé, com a tècnic turístic, el qual va iniciar la seva
relació laboral el 12 de novembre amb l’Ajuntament.
Segon.- Publicar-ho al BOP i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
- Decret 91/2010 de generació i transferència de crèdits
- Decret 92/2010 de nomenament de secretària accidental, la part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Efectuar nomenament accidental, del 27 de desembre al 30 de desembre, per tal de
proveir a la cobertura temporal immediata del lloc de treball no ocupat efectivament de
Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament, en favor de la Sra. Maria Pilar Aran Esteve,
personal que s’estima suficientment capacitat, en règim de compatibilitat de funcions amb les
tasques pròpies del seu actual lloc de treball d’auxiliar administrativa.
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri
- Decret 93/2010 de nomenament de secretària accidental, la part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Efectuar nomenament accidental a partir del dia 31 de desembre de 2010, i per un
màxim de 3 mesos, per tal de proveir a la cobertura immediata del lloc de treball no ocupat
efectivament de Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament, en favor de la Sra. Immaculada
Marsellés Fontanet, personal que s’estima suficientment capacitat, en règim de compatibilitat
de funcions amb les tasques pròpies del seu actual lloc de treball d’administrativa.
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri
- Decret 94/2010 de nova adjudicació del contracte del C/ Sant Pau, la part resolutòria del qual,
diu:
Primer.- Adjudicar el contracte a l’empresa OBRA CIVIL NADAL, SLU, amb les condicions que
consten a la seua oferta.
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seva ratificació.
- Decret 1/2011 d’aprovació de padrons fiscals
- Decret 2/2011 de distribució de subvencions
- Decret 3/2011 de convocatòria de Ple ordinari

El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, per unanimitat, el 94/2010.

3. Aprovació inicial del pressupost 2011
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2011.
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text refós de la Llei de
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004.
El Ple aprova, amb el vot a favor dels 4 regidors assistents:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011.
Segon.- Aprovar la plantilla del personal.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Quart.- Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple.
Cinquè.- El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es
presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del pressupost, resumit per
capítols, al Butlletí Oficial de la Província.

4. Delegació de competències en el CCS sobre deixalleries
Atès l’article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
decret legislatiu 2/2003, que estableix que és competència dels municipis la protecció del medi
ambient i de la salubritat pública, i més concretament l’article 42 del text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat per decret legislatiu 1/2009, que estableix que els municipis,
independentment o associadament, han de prestar com a mínim el servei de recollida selectiva,
de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals.
Atès l’article 44 del mateix text refós, que diu que els serveis públics de valorització de residus
municipals, de titularitat dels ens locals, ha de comprendre com a mínim, els residus procedents
d’operacions de recollida selectiva i d’operacions de destriament, amb excepció dels residus
especials. A aquests efectes, el servei de deixalleria és considerat com un sistema de recollida
selectiva.
Atès l’article 25.1.c) del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per
decret legislatiu 4/2003, que estableix que la comarca pot gestionar competències pròpies dels
municipis que aquests li deleguin i en el mateix sentit l’article 167 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dens ens locals, aprovat per Decret 179/1995, que preveu que la comarca
pot prestar serveis municipals en virtut de delegació o conveni.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià ha procedit a la construcció de deixalleries a Alpicat,
Torrefarrera, Almacelles i Alcoletge, per a la prestació del servei de deixalleria als municipis de
la comarca, atès que es considera aquest servei d’interès supramunicipal, i que es considera
convenient de delegar la prestació del servei en el Consell Comarcal.
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat:

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià de la competència per a la prestació del servei
de deixalleria definit al text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per decret legislatiu
1/2009.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els
ajuntaments que deleguin la competència per a la prestació del servei de deixalleria.
Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Segrià.

5. Delegació de competències en el CCS sobre redacció del POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument que serveix per ordenar, de
manera integral, el desenvolupament futur del territori municipal.
El treball del POUM es fa sobre la base del desenvolupament sostenible que, tal com estableix
la legislació vigent, implica la utilització racional del territori, ha de combinar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i els valors paisatgístics, culturals,
històrics i arqueològics; i comporta la configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la
dispersió en el territori.
Així doncs, aquest document tècnic estableix les bases i els criteris que han de servir per
endreçar amb criteris de sostenibilitat les diferents parts dels sòls urbans, urbanitzables i no
urbanitzables durant els propers anys.
Atès que l’Ajuntament de Torrebesses no disposa d’aquest instrument, i que tampoc no disposa
de serveis tècnics per a elaborar-lo.
Atès l’article 25.1.c) del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per
decret legislatiu 4/2003, que estableix que la comarca pot gestionar competències pròpies dels
municipis que aquests li deleguin i en el mateix sentit l’article 167 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dens ens locals, aprovat per Decret 179/1995, que preveu que la comarca
pot prestar serveis municipals en virtut de delegació o conveni.
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat:
Primer.- Delegar en el Consell Comarcal del Segrià la redacció del POUM.
Segon.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Segrià.

6. Concertació d’una operació de tresoreria
Atès que per a fer efectius els pagaments ineludibles programats, cal disposar d’una nova
operació de tresoreria.
Atès que l’article 51 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (en endavant,
TRLRHL) determina que per atendre necessitats transitòries es pot concertar una operació de
crèdit a curt termini, sense superar el 30 % dels ingressos liquidats per operacions corrents
l’any anterior.
Atès que l’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.

Atès que l’operació de tresoreria té naturalesa extrapressupostària, la seua concertació, d’acord
amb l’article 52.1.2n TRLRHL, s’ha regit per la base 43a.1 d’execució del pressupost.
Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini supera el 15% dels
ingressos liquidats en l’exercici anterior, d’acord amb l’article 52.2 del TRLRHL cal que el Ple
aprovi l’operació.
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat:
Primer.- Contractar la pòlissa de crèdit concertada amb Banc de Sabadell, per un import de
30.000,00 €, amb les condicions financeres següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Import: 30.000,00 €.
Termini: 12 mesos.
Interès inicial: 3,60%
Revisió inicial: 31/03/2011
Liquidació d’interessos: trimestral Euribor 3 mesos + 1,85%(tipus mínim aplicable
2,90%)
f) Comissió d’obertura: 0,50 %
g) Comissió d’estudi: 0,35%
h) Comissió de revisió: 0,00%
Segon.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació resta garantit
específicament per l’afectació dels ingressos derivats de la participació en els tributs de l’Estat i
de la subvenció atorgada per la Generalitat per a la rehabilitació del casal social.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb l’article 5.1 de l’Ordre ECF/138/2007, durant els deu primers dies
del mes següent a la formalització de l’operació.
Quart.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació amb el Banc de Sabadell.

7. Actualització de càrrecs del Pla de Protecció Civil
Atès que de conformitat amb el Pla de protecció civil vigent, periòdicament s’ha de fer la
posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, de les seves responsabilitats i de les
funcions que tenen assignades.
Atès que la revisió actual de càrrecs, aprovada per decret de 15 de juliol de 2010, va ser
informada desfavorablement per l’Àrea de Protecció Civil de l’antic Departament d’Interior,
Relacions Institucional i Participació, en data 9 d’agost de 2010, cal aprovar una nova revisió
adaptada a les seves consideracions.
E Ple aprova, per unanimitat:
Primer.- Aprovar la nova relació de càrrecs que figuren en el pla, les seues responsabilitats i les
funcions que tenen assignades, d’acord amb el document annex.
Segon.- Trametre-ho als Serveis Territorials del Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació.

8. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions agràries
S’efectua el sorteig públic entre les persones que figuren en el cens de cambres agràries del
municipi de Torrebesses, per designar aquelles que exerciran les funcions de president i els
dos vocals, així com els suplents, en les eleccions agràries que es realitzaran el dia 20 de
febrer de 2011.
La Mesa queda de la següent manera

David Gort Esteve, president.
Antonio Martos Martos, 1r vocal.
Marta Guiu Font, 2a vocal.
Rosa Isabel Casol Arbonés, 1a suplent del president.
M. Carmen Llurba Piñol , 2a suplent del president.
Domingo Florensa Monclús, 1r suplent del 1r vocal.
Isidro Gort Monné, 2n suplent del 1r vocal.
Francisco Font Farré, 1r suplent de la 2a vocal.
Josep Maria Manuel Guiu, 2n suplent de la 2a vocal.

7. Mocions
MOCIÓ
Per sol·licitar al govern de l’Estat unes determinades condicions en el tractament de
l’IVA dels ens locals
Davant la greu situació de crisi econòmica general que està patint el país i que també han de
suportar la majoria d’ajuntaments, amb un nivell d’endeutament elevat, tal com ja han
reconegut en reiterades ocasions els representants de les associacions de municipis, tant de l’
ACM com la FMC,
Atès que l’ajuntament és considerat com a un consumidor final, i per tant no es pot deduir l’IVA,
tant dels serveis, com dels productes i obres que contracta sota criteri genèric de “servei
públic”, caldria doncs, intentar modificar l’estructura de càrregues que suporten els
ajuntaments,
Els municipis pateixen la manca d’un model de finançament local que doni una bona resposta a
les competències i els serveis que actualment estan prestant. Un gran percentatge de la
despesa en serveis als ciutadans que executen els governs locals, té a veure amb
competències que correspondria exercir a d’altres administracions públiques.
És per això, i d’acord amb l’esperit d’institució tutelant del món municipal lleidatà que té
l’Ajuntament de Torrebesses, que

Per tot l’exposat més amunt, el Ple aprova, per unanimitat, els següents,
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Torrebesses insta al Govern de l’Estat a considerar com a bens i
serveis bàsics o de primera necessitat tots aquells que adquireixen i presten els Ens Locals en
l’exercici de les competències que els hi atorga la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i
la Llei 6/1987, de 4 d’abril de l’Organització Comarcal de Catalunya. Com a bens i serveis

bàsics o de primera necessitat els hi seria, doncs, d’aplicació un Impost sobre el Valor Afegit
reduït del 8 per cent o súper reduït del 4 per cent, en funció de la naturalesa del bé o del servei.
Segon.- L’Ajuntament de Torrebesses, una vegada més, reivindica un finançament just i
suficient per a les hisendes locals que permeti mantenir el nivell i qualitat dels serveis que
presten els Ens Locals en benefici dels ciutadans i ciutadanes.
Tercer.- Mentre no sigui efectiu aquest finançament just i suficient, l’Ajuntament de
Torrebesses insta al Govern de l’Estat a crear un Fons Especial de Finançament anual dotat
amb la quantitat recaptada per l’Estat en concepte d’IVA generat per part dels Ens Locals
procedent del finançament de bens i serveis públics bàsics i de primera necessitat, permetent
que aquestes quantitats puguin ser destinades tant a la despesa corrent com a la despesa
financera dels Ens Locals.
Quart.- .- L’Ajuntament de Torrebesses comunicarà aquest acord, per tal que en tinguin
coneixement, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, a la Diputació de Lleida, a
l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
Federación Española de Municipios i Provincias.”

8. Informes d’Alcaldia
L’alcalde informa que la Generalitat ha concedit a l’Ajuntament un pla d’ocupació, de neteja i
manteniment que s’iniciarà durant el mes de febrer.

9. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.

10. Precs i preguntes
No n’hi ha.

I essent les dinou hores i cinquanta minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

