ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 4 de juliol de 2011
Horari: de les 20:00 a les 20:05 hores
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament

Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masio, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Artur Ribes Masip, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Laia Cubells Esteve, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària accidental
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fixació del règim de sessions del Ple
Donar compte de la constitució de grups polítics i de llurs portaveus
Donar compte del decrets de nomenament de tinents d’alcalde Mocions
Creació d’àrees i de la comissió especial de comptes
Establiment del règim de dedicació i indemnització dels regidors
Nomenament de representants al Consell Escolar
Nomenament de representants a la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
Nomenament de regidora tresorera

1. Fixació del règim de sessions del Ple
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament, és necessari
establir la periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que d’acord amb els articles 97 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, el Ple pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries.
Atès que segons l’article 98, se celebraran sessions ordinàries amb periodicitat
trimestral.
El Ple acorda per unanimitat:

Primer.- Establir que el Ple es reunirà de forma ordinària cada 2 mesos, termini que es
podrà avançar o retardar un màxim de 10 dies.
Segon.- L’Alcaldia determinarà en cada cas el dia concret i l’hora de celebració de la
sessió.
Tercer.- Establir que les sessions plenàries extraordinàries es celebraran cada vegada
que així es cregui oportú depenent de la urgència dels assumptes que no es puguin
demorar.

2. Donar compte de la constitució de grups polítics i de llurs portaveus
Es dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics:
Independents per Torrebesses – Progrés Municipal
Mario Urrea Marsal
Amparo Vidal Masio
Benito Buixadera Vidal
Joan Marc Jornet Curcó
Artur Ribes Masip
Núria Filella Prunera
Portaveu: Mario Urrea Marsal
Convergència i Unió
Laia Cubells Esteve
Portaveu: Laia Cubells Esteve
El Ple se’n dóna per assabentat.
3. Donar compte del decrets de nomenament de tinents d’alcalde
Es dóna compte al Ple del Decret 40/2011, de nomenament de tinents d’alcalde, la
part resolutòria del qual, diu:
Primer.- Nomenar primera tinenta d’alcalde la senyora Amparo Vidal Masip i segon, el
senyor Benito Buixadera Vidal.
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri.
Tercer.- Publicar-ho al BOP, sens perjudici de la seva executivitat immediata.
Quart.- Notificar-ho als interessats.
El Ple se’n dóna per assabentat.

4. Creació d’àrees i de la comissió especial de comptes
Atès que la creació de comissions és potestativa, en els municipis de menys de 5.000
habitants, segons l’article 60.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que, per altra banda, l’article 49 del mateix text legal permet que l’ajuntament, en
exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals
complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis, i
que la creació dels òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia,
economia organitzativa i participació ciutadana.
Atès, a més, que la comissió especial de comptes és d’existència preceptiva, tal com
disposta l’article 48.1 c) del text legal citat.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- No crear comissions d’estudi, informe o consulta.
Segon.- Crear les àrees següents:
a) Econòmica: abasta l’àmbit d’Hisenda i la formen n’Amparo Vidal Masip i na
Núria Filella Prunera.
b) D’infraestructures: abasta els àmbits de Manteniment, Obres i Urbanisme, i la
formen en Benet Buixadera Vidal i en Joan Marc Jornet Curcó.
c) De Serveis: abasta els àmbits de Sanitat i Serveis Socials, Educació, Dona,
Turisme i Promoció Econòmica i Comunicació, i la formen n’Amparo Vidal
Masip, na Núria Filella Prunera i en Mario Urrea Marsal.
d) Cultural: abasta els àmbits d’Esports, Joventut, Activitats Culturals i Festes, i la
formen en Joan Marc Jornet Curcó, Artur Ribes Masip i Laia Cubells Esteve.
Tercer.- Crear la comissió especial de comptes, i declarar el Ple assabentat de la seva
composició, que és la següent:
Amparo Vidal Masip
Núria Filella Prunera
Laia Cubells Esteve
5. Establiment del règim de dedicació i indemnització dels regidors
Atès que de conformitat amb el que disposa la redacció vigent de l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 166 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els membres de les corporacions locals
tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació.
El Ple acorda per unanimitat:

Primer.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per
les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, quan s’actuï per
delegació de l’alcalde prèvia acreditació documental de les despeses.
Segon.- El quilometratge s’abonarà segons l’import que el Ministeri d’Hisenda fixi com
a exempt d’IRPF.
6. Nomenament de representants al Consell Escolar
L’article 45.1 c) del Decret 102/2010 estableix que el consell escolar d’un centre públic
està integrat, entre d’altres membres, per un representant de l’ajuntament de la
localitat on se situa el centre.
L’article 28.4 de la norma esmentada estableix que la condició de membre del consell
escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre i, per tant, la
designació feta per l’anterior ajuntament ha perdut vigència, i cal designar un nou
representant.
Atès que segons el punt 7 del capítol I de l’annex al Decret 404/1987, de 22 de
desembre, regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels
Consells Escolars Municipals, correspon al Ple de l’Ajuntament la designació del
regidor vocal del Consell Escolar.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Designar com a vocals del Consell Escolar, els regidors següents:
-

Titular:
Suplent:

Mario Urrea Marsal
Núria Filella Prunera

Segon.- Comunicar-ho a la Zona Escolar l’Eral.
7. Nomenament de representants a la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues
Atès que els articles 3 i 6 dels Estatuts de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues i
5 del Reglament d’Organització disposen que cada municipi que formi part de la
Mancomunitat tindrà dos representants i un suplent a la Junta General.
Atès que segons els preceptes esmentats, els representants i el suplent hauran de
tindre la condició d’electes.
Atès que, renovada la Corporació, cal efectuar nous nomenaments.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Torrebesses a la Junta
General de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues les persones següents:

-

Mario Urrea Marsal
Benito Buixadera Vidal

Segon.- Nomenar el Sr. Joan Marc Jornet Curcó com a representant suplent de
l’Ajuntament de Torrebesses a la Junta General de la Mancomunitat d’Aigües de les
Garrigues.
Tercer.- Comunicar-ho a la Mancomunitat.
8. Nomenament de regidora tresorera
A la plantilla de personal d’aquest Ajuntament no existeix la plaça de Tresoreria, ni
tampoc cap plaça de funcionari d’Administració General adscrita a les funcions pròpies
del càrrec.
La carència de la plaça és, per altra banda, normal, atès que el volum del moviment de
fons no justifica el cost d’una plaça de plantilla.
Atès que la disposició transitòria primera in fine del Decret 195/2008, estableix que la
responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria, comptabilitat i recaptació
en les entitats locals amb secretaries de classe tercera podrà ser atribuïda a un o una
membre de la corporació o a un funcionari o una funcionària d’aquesta, es considera
convenient fer ús d’aquesta possibilitat, com ja és tradicional en aquest ajuntament, i
atribuir les responsabilitats de tresoreria a un membre de la corporació.
Atès que l’article 193.2 del Text refós de règim local, aprovat per reial decret legislatiu
781/1986, que establia l’obligació de prestar fiança, ha estat derogat per l’Estatut bàsic
de l’empleat públic.
Atesa la Instrucció 2a de l’Ordre de 16 de juliol de 1.963.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Que el desenvolupament de la funció de Tresoreria s’efectuï mitjançant la
modalitat de designació d’un dels membres de la Corporació.
Segon.- Designar tresorera la regidora Amparo Vidal Masip. En cas d’absència, vacant
o malaltia, la substituirà el regidor Benito Buixadera Vidal.
Tercer.- Aquests nomenaments romandran vigents fins que el Ple no ho disposi
altrament o bé fins que els regidors perdin la condició d’electes.

I essent les vint hores i 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 25 de juliol de 2011, i que ha estat transcrita en
paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la número 726624 D, i la
darrera la 726629 D.
Torrebesses, 25 de juliol de 2011

Imma Marsellés Fontanet

