ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2011
Caràcter: ordinària
Data: 25 de juliol de 2011
Horari: de les 20:00 a les 20:15 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.
9.

Lectura i aprovació de l’esborrany d’actes anteriors
Donar compte del decrets d’Alcaldia
Acord de bonificació d’obres per a menors de 35 anys i arranjament de façanes
Aprovació del compte general de l’any 2010
Proposta de les festes locals per l’any 2012
Mocions
Informes d’Alcaldia
Assumptes d’urgència
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de l’esborrany d’actes anteriors
Queden aprovats, per unanimitat, els esborranys d’acta del Plens de l’11 de juny i de 4
de juliol de 2011.
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
- Decret 31/2011, de concessió de llicència d’obres i llicència ambiental, exp. 10/2011
- Decret 32/2011 d’adjudicació del contracte de concessió de la gestió del bar i les
piscines municipals
- Decret 33/2011 d’aprovació de la relació de factures de maig

-

Decret 34/2011 de convocatòria de Ple extraordinari
Decret 35/2011 d’imposició d’una quarta multa coercitiva
Decret 36/2011 d’imposició d’una tercera multa coercitiva
Decret 37/2011 de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de concessió
Decret 38/2011 de convocatòria de la sessió constitutiva de la nova corporació
Decret 39/2011 d’adjudicació d’un contracte de concessió
Decret 40/2011 de nomenament de tinents d’alcalde
Decret 41/2011 de rectificació d’errors de rebuts de taxes
Decret 42/2011 de contractació de socorristes
Decret 43/2011 de convocatòria de Ple extraordinari
Decret 44/2011 de nomenament de secretària accidental
Decret 45/2011 d’aprovació de la relació de factures de juny
Decret 46/2011 certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent i
casal social
Decret 47/2011 d’aprovació del padró de l’aigua del 2n trimestre
Decret 48/2011 d’aprovació de la relació de factures
Decret 49/2011 certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent i
casal social
Decret 50/2011 de convocatòria de Ple ordinari

El Ple se’n dóna per assabentat.
3. Acord de bonificació d’obres per a menors de 35 anys i arranjament de
façanes.
L’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, estableix una bonificació del 95 per cent a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que justifiquin la declaració; i afegeix que correspon aquesta
declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha
d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Atès que es vol fomentar que els joves es quedin al municipi, així com la rehabilitació
de façanes, es considera que cal delegar la declaració d’especial interès o utilitat en
l’Alcaldia, quan concorrin les circumstàncies que figuren en la part dispositiva de
l’acord.
Atès l’article 115 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986.
El Ple aprova, per unanimitat:
Primer.- Es delega en l’Alcaldia la declaració d’especial interès o utilitat municipal en
els següents casos:
a) Quan es tracti d’obres sol·licitades o comunicades per part de persones menors de
35 anys i que siguin propietàries de l’immoble afectat, cosa que es podrà acreditar
mitjançant nota simple registral i, en cas que la finca no es trobi immatriculada, a

través de certificat cadastral. En aquest cas, la titularitat s’ha de mantenir durant un
mínim de 4 anys, a comptar de la notificació de la liquidació provisional de l’impost.
Serà requisit indispensable que l’interessat estigui empadronat al municipi de
Torrebesses.
b) Quan es tracti de la restauració de façanes.
Segon.- En el text dels acords adoptats per l’Alcaldia en virtut d’aquesta delegació, s’hi
haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva,
del text següent:
Atès que l’adopció d’aquesta resolució és competència de l’Alcaldia, en virtut de les
delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària de 25 de juliol de
2011.
Tercer.- Els acords que s’adoptin per delegació seran immediatament executius i
presumptament legítims, i tenen caràcter indefinit.
Quart.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
4. Aprovació del compte general de l’any 2010
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament de Torrebesses
corresponent a l’exercici 2010, integrat pels estats de comptes anuals previstos a la
Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004.
Atès que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en
sessió tinguda el 8 de juny de 2011.
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al
BOP núm. 86, de 16 de juny, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es pogueren
presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n presentés cap.
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Atesa la Resolució de la Sindicatura de Comptes d’1 d’abril de 2009 (DOGC núm.
5355), relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la
Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans telemàtics.
Atès el conveni signat el 18 de desembre del 2009 entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura, per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les
entitats locals, en virtut del qual els ens locals poden enviar la documentació relativa
als seus comptes generals a través d’un únic procediment telemàtic, que permetrà
considerar presentats els comptes en ambdues institucions a tots els efectes.
El Ple aprova amb 6 vots a favor i un en contra:
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Torrebesses corresponent a
l’exercici 2010.

Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament de
Torrebesses corresponent a l’exercici 2010.
La Sra. Cubells explica que el motiu d’aquesta votació en contra en aquest punt és el
manteniment del vot que va fer a finals de la legislatura passada la regidora Trini, en la
Comissió de l’estat de Comptes. Tot seguit, l’alcalde fa un comentari explicatiu
indicant, que el motiu d’aquest vot no s’entén i que el fet que sortís una notícia al diari
dient que el municipi estava endeutat en més de 600 euros per habitant no era del tot
correcte, ja que el motiu d’aquest endeutament era el crèdit pont que hi ha demanat
per pagar les obres del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca fins que no arribi la
subvenció que l’Ajuntament té atorgada per part del Feder. Hi ha comentaris diversos
entre els regidors i la Sra. Cubells acaba dient que té el dret de votar en contra.
5. Proposta de les festes locals per l’any 2012
Un cop publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2012, la Conselleria d’Empresa
i Ocupació inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any
2012.
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica
que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis
respectius, cal que aquest Ajuntament faci arribar les propostes de festes locals per a
l’any 2012.
El Ple aprova per unanimitat:
Únic.- Informar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat les següents
dates com a festes locals per a l’any 2012:
a)
b)

Festa major d’hivern: 20 de gener.
Festa major d’estiu: 6 d’agost.

6. Mocions
No n’hi ha.
7. Informes d’Alcaldia
L’alcalde informa que el carrer Sant Pau està acabat i enjardinat i potser es col·locarà
algun tipus de mobiliari.
En relació a l’obra de l’Hogar, aquesta continua sense massa pressa per part de la
constructora. Pel que fa al terra, és deixa el mateix paviment que hi ha i s’arranjarà la
part que s’hagi trencat, ja que el pressupost no permet res més.

8. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.
9. Precs i preguntes
No n’hi ha.
I essent les vint hores i quinze 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

