ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2011
Caràcter: ordinària
Data: 26 de setembre de 2011
Horari: de les 19:05 a les 19:15 hores
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Mario Urrea Marsal, alcalde
Amparo Vidal Masip, 1a tinenta d’alcalde
Benito Buixadera Vidal, 2n tinent d’alcalde
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Artur Ribes Masip, regidor
Laia Cubells Esteve, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària accidental
No hi assisteixen:
Núria Filella Prunera, regidora

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de l’esborrany d’actes anteriors
Donar compte del decrets d’Alcaldia
Modificació de les ordenances fiscals
Mocions
Informes d’Alcaldia
Assumptes d’urgència
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació de l’esborrany d’actes anteriors
Queda aprovat, per unanimitat, l’esborrany d’acta del Ple del 25 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 51/2011, d’autorització de compatibilitat
- Decret 52/2011 d’aprovació de la relació de factures juliol

- Decret 53/2011 certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent i
casal social
- Decret 54/2011 canvi de titularitat de nínxol
- Decret 55/2011 de sol·licitud d’ajuts per a consultoris mèdics locals
- Decret 56/2011 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 57/2011 certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent i
casal social
- Decret 58/2011 de concessió de llicència d’obres, exp. 13/2011
- Decret 59/2011 de canvi de titularitat
- Decret 60/2011 de convocatòria de Ple ordinari
El Ple se’n dóna per assabentat.
3. Modificació de les ordenances fiscals
Atès que l’entitat local ha de preparar les ordenances fiscals que seran vigents al llarg
de l’any 2012 i que, segons la legislació vigent, està obligada a publicar els acords
definitius d’aprovació o modificació de les corresponents ordenances abans de l’1 de
gener de 2012 al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
Atès que la data límit esdevé marcada tant per l’obligació que la Llei estipula d’exposar
al públic els acords provisionals pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació al BOP, com per les pròpies necessitats de temps que
requereix el procés de registre, edició i publicació al BOP de Lleida.
Atès que per complir el termini legal dels trenta dies hàbils d’exposició pública dels
acords provisionals de les referides ordenances fiscals obligatòriament aquests s’han
de publicar abans del mes de novembre de 2011.
El Ple aprova, per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
les ordenances fiscals que s’indiquen a continuació:
6 – Taxa per activitats administratives i prestació de serveis ocasionals o de recepció
voluntària.
7 – Taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, de conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
9 – Taxa de gestió de residus municipals.
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es donen per
reproduïdes.
Segon.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, per tal que durant el termini de 30 dies les persones
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.

Tercer.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat no
es presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals no es formulin
al·legacions quedaran definitivament aprovades, i se n’ordenarà la publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
4. Mocions
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un
termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua
vehicular, juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors,
de 1994 i 2010, que avalen el model català.
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues
llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del
castellà com a llengua d’ensenyament.
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català
com en castellà.

Pels motius exposats, el Ple aprova, per unanimitat, la següent moció, que acorda:
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions
que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a
tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar
sent un model d’èxit i cohesió social.
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans i a la
Generalitat de Catalunya.
5. Informes d’Alcaldia
L’alcalde informa que va assistir a la reunió de la renovació de la Junta de l’associació
de Micropobles.
En relació a l’obra de l’Hogar, s’està acabant.

Pel que fa al POUM, s’ha tingut una primera reunió amb els tècnics que ens faran el
projecte, per després poder avisar al poble i publicar-lo
L’alcalde explica que s’ha acabat el mur de l’entrada del poble i que per tant la brigada
començarà les obres del cementiri fent el projecte que es va presentar al Memorial
democràtic d’arranjament de les làpides dels caiguts.
6. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.

7. Precs i preguntes
No n’hi ha.
I essent les dinou 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

Immaculada 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 22 de desembre de 2011, i que ha estat transcrita
en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la número 726635 D, i la
darrera la 726638 D.
Torrebesses, 22 de desembre de 2011

Immaculada Marsellés Fontanet

