ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2011
Caràcter: ordinària
Data: dijous, 24 de març
Horari: de les 19.35 a les 19.45 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Raquel Farré Prunera, regidora
Laia Cubells Esteve, regidora
Trinidad Font Torrebadella, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Jordi Puig Castedo, regidor
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
3. Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil
4. Mocions
5. Informes d’Alcaldia
6. Assumptes d’urgència
7. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Queda aprovada, per unanimitat, l’esborrany de l’acta del Ple del 19 de gener de 2011.

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
- Decret 4/2011 de concessió de llicència d’obres, exp. 25/2010
- Decret 5/2011 d’aprovació de les factures d’arranjament de camins
- Decret 6/2011 d’aprovació de la relació de despeses de desembre
- Decret 7/2011 d’aprovació de la relació de factures de gener
- Decret 8/2011 d’aprovació de la relació de despeses de gener
- Decret 9/2011 6a certificació de l’obra del centre d’interpretació de les construccions de pedra
seca
- Decret 10/2011 d’aprovació de les factures
- Decret 11/2011 d’imposició d’una quarta multa coercitiva
- Decret 12/2011 de resolució d’un contracte del subministrament d’aigua
- Decret 13/2011 d’aprovació d’un pla de seguretat i salut
- Decret 14/2011 de concessió de llicència d’obres, exp. 6/2011
- Decret 15/2011 d’aprovació de la relació de factures de febrer

1

- Decret 16/2011 d’aprovació de la relació de despeses de febrer
- Decret 17/2011 de contractació d’un oficial de 3a, la part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Contractar, el Sr. Francisco Javier Piñol Vilamajor, com a oficial de 3a, el qual va iniciar
la seva relació laboral el 15 de febrer amb l’Ajuntament.
Segon.- Publicar-ho al BOP i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
-Decret 18/2011 de convocatòria de Ple ordinari
3. Aprovació inicial del Pla de Protecció Civil
Atès que l’any 2007 es va fer el pla de protecció civil del municipi de Torrebesses.
Atès que al gener de 2011 es van actualitzar els càrrecs d’aquest pla de protecció civil.
Atès que d’acord amb l’article 17.2 in fine de la Llei 4/1997, per remissió del 18.4, cal sotmetre
l’aprovació del pla a informació pública,
El Ple aprova, per unanimitat:
Primer: Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil de Torrebesses.
Segon: Sotmetre'l al tràmit d'informació pública per un termini de 20 dies, comptat a partir de
l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent Butlletí d'Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes que totes aquelles persones interessades puguin
consultar-lo a la Secretaria Municipal i puguin presentar les al·legacions i reclamacions que
creguin adients.
Tercer: En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin al·legacions ni
reclamacions, el Pla de Protecció Civil de Torrebesses, quedarà aprovat amb caràcter definitiu,
sense necessitat de l'adopció d'un nou acord plenari.
Quart: Trametre el Pla de Protecció Civil de Torrebesses a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya per a la seva homologació.
4. Mocions
No n’hi ha

5. Informes d’Alcaldia
L’alcalde fa un resum de l’estat de les factures pendents de pagament de l’any 2010 i més
concretament de l’obra del centre d’interpretació de la pedra seca, informant que tan sols
queda l’última factura per pagar i que l’Incasòl , la Diputació i el Feder encara ens han de pagar
les subvencions concedides per aquesta obra.
L’alcalde informa que la Diputació ha comunicat que l’inici de les obres de la carretera que
enllaça la C-12 amb el poble serà ben aviat i s’estima que l’execució d’aquesta serà de 9
mesos.
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L’alcalde comunica que les obres de l’Hogar han començat i que d’acord a les indicacions del
contractista aquestes tindran una durada d’uns cinc mesos.
L’alcalde comenta que l’obra del carrer Sant Pau també ha començat.
L’alcalde informa que el dissabte 26, els subcontractats per la Diputació vindran a fer el
muntatge del circuit d’esplai per a la gent gran.
L’alcalde comenta que s’està acabant de fer la programació de la Primavera Cultural.

6. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.

7. Precs i preguntes
No n’hi ha.

I essent les dinou hores i quaranta-cinc 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

DILIGÈNCIA.L’estenc jo, la secretària, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat en
el Ple ordinari del dia 19 de maig de 2011, i que ha estat transcrita en paper numerat de la
Generalitat, essent la primera pàgina la número 726605 D, i la darrera la 726607 D.
Torrebesses, 20 de maig de 2011

Imma Marsellés Fontanet
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