ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2012
Caràcter: ordinària
Data: dilluns, 30 d’abril
Horari: de les 19.00 a les 19.18 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
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Joan Marc Jornet Curcó, regidor
Laia Cubells Esteve, regidora

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 1/2011
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2012
5. Aprovació dels extres de l’obra de la remodelació de la sala polivalent casal social
6. Aprovació del programa de participació ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Torrebesses
7. Mocions
8. Informes d’alcaldia
9. Precs i preguntes
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Queda aprovada, per unanimitat, els esborranys de les actes del Ple del 20 de febrer, del
13 i 30 de març de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:
Decret 5/2012 de contractació d’un oficial de 3a
Decret 6/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 7/2012 de convocatòria de Ple extraordinari
Decret 8/2012 d’interrupció del subministrament d’aigua

Decret 9/2012 d’al·legacions a la proposta de resolució per al projecte d’un dipòsit controlat
de residus no perillosos a Seròs
Decret 10/2012 de desistiment d’expedient d’obres
Decret 11/2012 d’aprovació del padró de l’aigua del 1r trimestre
Decret 12/2012 d’adhesió al Pla d’assistència financera local
Decret 13/2012 de convocatòria de Ple extraordinari i urgent
Decret 14/2012 de nomenament de secretària accidental
Decret 15/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 16/2012 d’aprovació del padró de l’aigua del 1r trimestre
Decret 17/2012 d’interrupció del subministrament d’aigua
Decret 18/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 19/2012 de canvi de nom d’una llicència ambiental
Decret 20/2012 de liquidació del pressupost de l’any 2011
Decret 21/2012 d’incorporació de romanents
Decret 22/2012 de convocatòria de Ple ordinari
El Ple se’n dóna per assabentat
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2011
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2011.
Es consideren ingressos efectivament recaptats, en relació amb l’IBI els recaptats per l’ens
que en té atribuïda la competència delegada, que és l’OAGRTL, el qual ha recaptat durant
el 2011 51.100,04 €, sobre els 37.646,79 € previstos. La diferència (13.454,25 €) per tant,
pot finançar la modificació de crèdits per majors ingressos.
El Ple aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2011, que consisteix en
la concessió dels següents suplements de crèdit i crèdits extraordinaris:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

Nom

Consignació
existent

Proposta
d’augment

Consignació
definitiva

1-210

Infraestructures

12.300,00

980,96

13.280,96

1-221

Subministraments

37.000,00

3.263,89

40.263,89

1-227

Treballs realitzats
per altres
empreses

9.090,00

5.535,50

14.625,50

3-131

Laboral temporal

6.200,00

1.678,50

7.878,50

3-227

Treballs realitzats
per altres
empreses

874,38

27.788,35

28.662,73

9-224

Primes
d’assegurances

4.500,00

221,02

4.721,02

1-619

Memorial
Democràtic

0,00

4.554,80

4.554,80

4-131

Laboral temporal

3.491,10

391,37

3.882,47

3-62203

Hogar

136.575,19

27.987,79

164.562,98

4-462

Transferències a
ajuntaments

0,00

400,00

400,00

3-623

Maquinària

0,00

3.542,91

3.542,91

3-625

Mobiliari

0,00

3.069,44

3.069,44

3-626

Equips processos
informació

0,00

8.024,00

8.024,00

Total de suplements de crèdits i crèdits 87.438,53 €
extraordinaris:
Finançament que es proposa:
1) Majors ingressos
Concepte

Nom

Major ingrés

113

IBI de naturalesa urbana

13.454,25

130

IAE

702,31

312

Casal d’estiu

905,00

313

Piscines

929,50

392

Recàrrec de constrenyiment

557,18

39903

Imprevistos

7.648,78

39904

Sopars populars

3.247,00

420

De l’AGE

3.284,83

47

D’empreses privades

3.800,00

76105

Diputació, projecte TIC

7.500,00

76106

IEI subvenció mobiliari

1.628,00

810

Alienació inversions financ.
temporals

12.000,00

831

Reintegrament de préstecs

6.708,77

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

Consignació
existent

Proposta a la
baixa

Consignació
definitiva

0-91302

112.660,00

12.660,00

100.000,00

3-489

3.500,00

3.500,00

0,00

3-780

1.000,00

1.000,00

0,00

4-213

300,00

202,95

97,05

4-227

2.000,00

1.933,09

66,91

4-227909

500,00

500,00

0,00

9-46302

681,44

681,44

0,00

9-465

2.725,75

2.725,75

0,00

1-621

44.018,19

1.869,68

42.148,51

Total finançament:

87.438,53 €

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 publicarà l’aprovació definitiva al BOP, amb efectes retroactius a la data
d’entrada en vigor el pressupost.

4. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2012
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2012.
El Ple aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2012, que consisteix en
la concessió dels següents suplements de crèdit i crèdits extraordinaris:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària
3-227

Nom
Treballs
realitzats per
altres empreses

Consignació
existent

Proposta
d’augment

Consignació
definitiva

3.100,00

10.584,45

13.684,45

Total de suplements de crèdits i crèdits 10.584,45€
extraordinaris:
Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria disponible per a despeses generals: 10.584,45€
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 publicarà l’aprovació definitiva al BOP, amb efectes retroactius a la data
d’entrada en vigor el pressupost.
El Sr. Urrea fa un comentari sobre la llei pressupostària aplicable
5. Aprovació dels extres de l’obra de la remodelació de la sala polivalent casal social
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 de la direcció d’obra, la certificació final, que acredita:
a) Que l’execució material de les obres de remodelació de la sala polivalent casal
social, 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 de la certificació d’extres de les obres aprovades s’eleva a 25.104,12
€, iva inclòs.
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 d’extres i final de l’obra de remodelació de la sala polivalent
casal social, l’import de la qual és de 25.104,12 € IVA inclòs.
L’alcalde fa un comentari dient que part d’aquests extres estan finançats per l’IEI.
6. Aprovació del programa de participació ciutadana del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Torrebesses
Atès que entre la documentació del pla d’ordenació urbanística municipal hi ha d’haver,
entre d’altres, un programa de participació ciutadana, tal com ho preveu l’article 59.1 g) del
Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès que segons l’article 105.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, l’aprovació i
publicació de programa de participació ciutadana és obligatòria en el cas de formulació del
pla d’ordenació urbanística municipal.
Atès que només es pot acordar prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del
pla.
Atès que no ha estat publicat el programa de participació ciutadana.

El Ple de la Corporació, per unanimitat accepta:
Primer.- Aprovar el programa de participació ciutadana.
Segon.- Publicar el programa d’acord amb l’article 22.3 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.
L’alcalde dóna una explicació del funcionament del programa i comenta que manca fer una
comissió amb 7 o 8 components. Després de la constitució de la comissió s’haurà de
seguir un procés d’al·legacions que presentaran al registre i aprovació definitiva al
departament d’urbanisme
7. Mocions
No n’hi ha.
8. Informe d’alcaldia
L’alcalde informa que l’Ajuntament d’Alcoletge té un centre d’interpretació i ens ha
sol·licitat la cessió d’una làpida dels difunts italians enterrats al cementiri de Torrebesses,
amb la condició que consti la seva procedència.
El Sr. Urrea fa un comentari referent al finançament de l’Estat i diu que és un error perquè
és la Generalitat qui ens deu; 2 crèdits el del Feder i el del PUOSC. “Per tant, ens deuen
més d’allò que devem.”
L’alcalde comenta que s’ha fet la licitació del bar de les piscines per tal de fer la concessió
del servei durant aquest estiu.
9. Precs i preguntes
No n’hi ha.
I essent les dinou hores i divuit minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta.

La secretària acc.

Vist i plau
L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

