ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2011
Caràcter: ordinària
Data: dijous, 19 de maig
Horari: de les 19.45 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
Laia Cubells Esteve, regidora
Trinitat Font Torrebadella, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària

No hi assisteixen:
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 de la modificació de crèdit 2/2010
4. Aprovació de la certificació final d’obra del centre d’interpretació de les construccions
de la pedra seca
5. Aprovació de les noves declaracions d’interessos
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2010
7. Mocions
8. Informes d’Alcaldia
9. Assumptes d’urgència
10. Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
L’esborrany d’acta del Ple de 24 de març queda aprovat pel vot a favor de 4 regidors d’IT-PM i
l’abstenció de les 2 regidores no adscrites.
La Sra. Laia Cubells Esteve dóna el motiu d’abstenció següent: -“ en el punt 5 d’informes
donats per l’Alcaldia, no hi consten els imports.”
Queda aprovat, per unanimitat, l’esborrany de l’acta del Ple del 26 d’abril de 2011.

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
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- Decret 19/2011 de nomenament de secretària accidental
- Decret 20/2011 d’adjudicació de nínxols a la Sra. Alícia Masip Villanueva
- Decret 21/2011 d’aprovació de la relació de factures del 26 de febrer al 31 de març
- Decret 22/2011certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent casal social
- Decret 23/2011 d’aprovació del padró de l’aigua del 1r trimestre
- Decret 24/2011 d’aprovació d’un plec de clàusules
- Decret 25/2011 de contractació d’una persona per al servei de neteja
- Decret 26/2011 d’aprovació de la relació de factures d’abril
- Decret 27/2011certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent casal social
- Decret 28/2011 d’incorporació de romanents
- Decret 29/2011 de liquidació del pressupost de l’any 2010, la part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, amb el detall que consta a
l’expedient.
Segon.- Condicionar aquesta resolució a la publicació de l’aprovació definitiva de la modificació
de crèdit 2/2010, i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Tercer.- Trametre el fitxer XBRL al Ministeri d’Economia i Hisenda i els corresponents a
l’EACAT.
- Decret 30/2011 de convocatòria de Ple ordinari
La Sra. Cubells pregunta, amb relació al Decret 25/2011 si la Rosita es jubila, ja que creu que si
no els ha fet aviat farà els 65 anys i si aquest és el motiu d’aquesta nova contractació.
L’alcalde respon que la contractació de la Rosana es deu al fet que la Rosita va causar baixa
per malaltia uns 10 dies al mes d’abril i per tant durant aquest període no es podien deixar
desateses les tasques de neteja, sobretot de l’escola.
El Ple se’n dóna per assabentat .
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2010
Atès que cal aprovar un suplement de crèdits en el pressupost de l’any 2010.
Atès que també cal aprovar una modificació de les bases d’execució del pressupost, per
incloure determinades despeses plurianuals.
El Ple aprova, per unanimitat :
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2/2010, que consisteix en la concessió
dels següents suplements de crèdit i crèdits extraordinaris:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’augment

Consignació
definitiva

1-210

Infraestructures

12.300,00

2.390,27

14.690,27

4-22706

Estudi Segrià
Sec

5.625,00

2.362,55
7.987,55

2

1-630

Abastament
d'aigua 2a fase

47.326,69

310,84

1-632

Megafonia

2.656,28

157,80

2.814,08

3-623

Maquinària

4.437,90

2.911,14

7.349,04

4-631

Arranjament
camins

15.541,68

213,05

2-632

Llar de jubilats

0,00

4.937,59

4.937,59

9-810

Inversions
financeres
temporals

0,00

12.111,72

12.111,72

47.637,53

15.754,73

Total de suplements de crèdits i crèdits 25.394,96 €
extraordinaris:
Finançament que es proposa:
1) Majors ingressos
Concepte

Nom

Consignació

46101

Diputació. Consultori mèdic

8.000,00

462

Aportació d’ajuntaments

2.700,00

75085

Arranjament d’espais cívics

4.049,39

75103

Subvenció consultori mèdic

2.462,85

76107

Diputació. Subvenció consultori mèdic

2.462,85

2) Transferències entre aplicacions pressupostàries de diferents àrea de despesa
Aplicació
pressupostària

Consignació
inicial

Proposta a la
baixa

Consignació
definitiva

9-22710

5.116,33

1.161,93

3.954,40

9-46302

681,44

681,44

0,00

9-465

2.725,75

2.725,75

0,00

3-489

5.000,00

1.150,75

3.849,25

Total finançament:

25.394,96 €

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. Cas que no
es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i, en aquest cas, se’n
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publicarà l’aprovació definitiva al BOP, amb efectes retroactius a la data d’entrada en vigor el
pressupost.

4. Aprovació de la certificació final d’obra del centre d’interpretació de les construccions
de la pedra seca
Atès que l’article 218.1 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, estableix que dins el
termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la
certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a càrrec de la
liquidació del contracte.
Atès que s’ha rebut dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià, que han portat la
direcció de les obres, la certificació final, que acredita:
a) Que l’execució material de les obres de rehabilitació de dos edificis per a seu d’un
centre d’interpretació de les construccions de pedra seca, ha estat realitzada sota la
inspecció i control de la direcció facultativa i amb total conformitat amb les
prescripcions tècniques i administratives aprovades.
b) Que l’import acumulat de les certificacions d’obres aprovades s’eleva a 296.660,00 €,
calculat amb un IVA del 16 % que, actualitzat a l’IVA del 18 % amb què s’han facturat
totes les certificacions, assoleix l’import de 301.774,75 €.
c) Que, per tal de controlar la seva qualitat, s’han efectuat i verificat els assaigs i les
anàlisis de materials i unitats d’obra, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
d) Que les obres s’adeqüen a la normativa d’obligat compliment que li és d’aplicació, que
es troben totalment acabades i en condicions de posar-se en servei i que, per tant, pot
efectuar-se la seva recepció (que ja es troba feta).
Atès que d’acord amb el precepte transcrit, escau d’aprovar la certificació.
El Ple aprova, per unanimitat:
Únic.- Aprovar la certificació final de l’obra de rehabilitació de dos edificis per a seu d’un centre
d’interpretació de les construccions de pedra seca, l’import de la qual és de 255.741,38 € més
IVA.
5. Aprovació de les noves declaracions d’interessos
De conformitat amb el que estableixen els articles 156, 157, 158 i 159 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en endavant, LOREG, els regidors no poden
exercir algunes activitats ni percebre alguns ingressos.
D’acord a l’article 160 de la LOREG, tots els membres de les corporacions locals estan obligats
a formular declaració de totes les activitats que poden constituir causa d’incompatibilitat i de
qualsevol altra activitat que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, així
com dels seus béns patrimonials, tant en adquirir com en perdre la condició de regidors, així
com quan modifiquin les seves circumstàncies.
Atès que la disposició addicional novena del text refós de la Llei del sòl, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2008, ha modificat l’article 75.7 de la Llei estatal reguladora de les bases del règim
local.
Atès que aquesta modificació afecta les declaracions dels regidors sobre béns, activitats i
incompatibilitats.
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Atès que cal adoptar un acord per adaptar els models actuals de declaracions d’interessos a la
norma legal assenyalada.
El Ple, aprova per unanimitat:
Únic.- Aprovar les declaracions de béns i d’incompatibilitats per aquesta nova legislatura amb
els models actualitzats.

6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2010
Es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’any 2010, del qual s’extreu el
següent romanent de tresoreria:
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

42.038,15
503.085,67

(+) del Pressupost corrent

489.012,19

(+) de Pressupostos tancats

3.575,03

(+) d'operacions no pressupostàries

10.498,45

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament

0,00
221.861,37

(+) del Pressupost corrent

205.056,32

(+) de Pressupostos tancats

970,96

(+) d'operacions no pressupostàries

15.834,09

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

0,00
323.262,45
470,28

III. Excés de finançament afectat

307.395,43

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

307.395,43

El Ple se’n dóna per assabentat, si bé les regidors no adscrites manifesten que no han vist els
comptes i comenten que ho revisaran en la comissió de comptes.
7. Mocions
No n’hi ha.
8. Informes d’Alcaldia
No n’hi ha.
9. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.
10. Precs i preguntes
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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

DILIGÈNCIA.L’estenc jo, la secretària, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat en
el Ple extraordinari del dia 8 de juny de 2011, i que ha estat transcrita en paper numerat de la
Generalitat, essent la primera pàgina la número 726610 D, i la darrera la 726615 D.
Torrebesses, 8 de juny de 2011

Imma Marsellés Fontanet
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