ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2011
Caràcter: ordinària
Data: dijous, 22 de desembre
Horari: de les 19.10 a les 19.25 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
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Núria Filella Prunera, regidora

Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Artur Masip Ribes, regidor
Laia Cubells Esteve, regidora
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’esborrany d’actes anteriors
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Aprovació inicial del pressupost 2012
Modificació de la taxa per subministrament de l’aigua
Mocions
Informes d’Alcaldia
Assumptes d’urgència
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Queden aprovades, per unanimitat, els esborranys de les actes del Ple del 26 de
setembre i del 24 d’octubre de 2011.
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
-

Decret 61/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 3/2011
Decret 62/2011 de nomenament de secretària accidental
Decret 63/2011 d’aprovació de la relació de factures
Decret 64/2011 d’aprovació del padró de l’aigua del 3r trimestre
Decret 65/2011 de convocatòria de Ple extraordinari
Decret 66/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 28/2011
Decret 67/2011 de concessió de llicència de primera ocupació al carrer Toll, 3

- Decret 68/2011 de concessió de llicència de primera ocupació al carrer onze de
setembre
- Decret 69/2011 delegació de vot
- Decret 70/2011 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 71/2011 de rectificació d’errors de rebuts de taxes
- Decret 72/2011 sol·licitud d’un pla d’ocupació per a la contractació d’un tècnic
turístic
- Decret 73/2011 d’aprovació de la relació de despeses
- Decret 74/2011 certificació d’aprovació de l’obra Remodelació de la sala polivalent i
casal social
- Decret 75/2011 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 76/2011 d’adhesió a l’acord marc per al subministrament elèctric
- Decret 77/2011 de convocatòria de Ple ordinari
El Ple se’n dóna per assabentat.
3. Aprovació inicial del pressupost 2012
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2012.
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text refós de
la Llei de les Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El Ple aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2012.
Segon.- Aprovar la plantilla del personal.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Quart.- Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Cinquè.- El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat
termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del
pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província.
4. Modificació de la taxa per al subministrament d’aigua
Atesa la necessitat de procedir a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per subministrament d’aigua per tal de fer front a l’important increment del cost de
l’energia i a l’augment de la retribució del servei d’abastament.
Atesa la importància dels criteris de sostenibilitat i de la necessitat de disposar
racionament d’un bé escàs com és l’aigua, mantenint una estructura tarifària que
premiï l’estalvi d’aigua i que gravi el seu consum si es supera la dotació mínima.
Atès que el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals estableix, en els seus articles 15 a 19, el

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels
tributs locals.
Atès que la Mancomunitat d’Aigües ens ha informat de l’increment d’un 15 % en
concepte de subministrament d’aigua per a l’exercici 2012.
El Ple, aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’ordenança fiscal
número 10, reguladora de la taxa de subministrament d’aigua:
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa s’ha de determinar aplicant les tarifes següent:
Epígraf 1r. Subministrament d’aigua
1. Per comptador, per cada m³ consumit

1,0626 euros

2. Subministrament d’aigua des de l’omplidor de bótes, per cada m³

1,00 euros

3. Mínim trimestral per cada comptador

6,10 m³

Epígraf 2n. Subministrament de comptador

45,00 euros

Epígraf 3r. Reobertura del servei per impagament

104,50 euros

A les tarifes anteriors cal afegir-hi, quan escaigui, l’IVA corresponent.
Disposició final. Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 d’abril de 2012 i
romandrà vigent fins a la seua modificació o derogació expresses.
Segon.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, per tal que 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.
El Sr. Urrea, ha indicat que tot i el augment de preu, intentarem descobrir la diferència
de m3 d’aigua entre els cobrats i gastats per tal de minvar l’import de la taxa i veure si
hi ha alguna fuita.
5. Mocions
No n’hi ha.
6. Informes d’Alcaldia
L’alcalde informa que aquest mes de novembre, una empresa de Madrid ens ha fet
una auditoria en relació a l’obra realitzada al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca,

per tal de comprovar la bona execució tan de l’obra com de l’expedient administratiu i
comptable. Des del Dept. de Governació ja ens han informat del resultat positiu de
l’auditoria i per tant tota l’obra del Centre queda justificada, a l’espera tan sols de rebre
la subvenció atorgada.
L’alcalde comenta que l’empresa de construcció del Casal Social, Movir 30, l’ha trucat
per saber com està el pagament i per l’arranjament dels retalls de l’obra, sobre tot de
l’escenari, que és tan flotant que es mou. Pel que fa a l’electricitat s’està fent el
projecte i 1000€ del cost d’aquest serà per Movir 30 i la resta per l’ajuntament. Una
part de la Diputació ja se’ls ha pagat però des de Governació encara no hem rebut res,
la propera setmana s’han compromès a dir-nos alguna cosa.
L’alcalde explica que s’han col·locat les lletres identificatives al Casal i a la Casa de la
Vila tot i que encara falta el nom de Torrebesses per que hi va haver un error en la
grandària de les lletres i ens les fan noves.
L’alcalde informa que la Rosita es jubila el dia 31 d’aquest mes i hi ha un procés de
selecció obert i que el dimarts dia 27 es farà una prova escrita.
Pel que fa als nous Plans d’ocupació sol·licitat ens n’han atorgat un de dinamització
turística i el procés de selecció serà durant la setmana que ve.
7. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.
8.Precs i preguntes
No n’hi ha.
I essent les dinou hores i cinquanta-vuit 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

