ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2012
Caràcter: ordinària
Data: dijous, 27 de setembre de 2012
Horari: de les 20.00 a les 20.10 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
Artur Masip Ribes, regidor
Núria Filella Prunera, regidora
Imma Marsellés Fontanet, secretària
No hi assisteixen:
Laia Cubells Esteve, regidora

Ordre del dia
Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2012
Proposta d’acord entre la propietària de la finca del carrer Sant Pau, 12 i
l’Ajuntament de Torrebesses
5. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
6. Aprovació dels comptes generals de l’any 2011
7. Mocions
8. Informe d’alcaldia
9. Assumptes d’urgència
10. Precs i preguntes
1.
2.
3.
4.

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors

Queden aprovats, per unanimitat, els esborranys de les actes dels Plens de
2 i 16 de juliol de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
-

Decret 32/2012 de nomenament de secretària accidental
Decret 33/2012 d’aprovació del padró de l’aigua del 2n trimestre

-

Decret 34/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 35/2012 d’aprovació de la liquidació de la facturació de l’aigua del 1r
trimestre
Decret 36/2012 de convocatòria de Ple extraordinari
Decret 37/2012 d’atorgament d’una subvenció a la ZER L’ERAL
Decret 38/2012 d’agrupació de finques
Decret 39/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 40/2012 de modificació de la comissió de delimitació
Decret 41/2012 reclamació de responsabilitat patrimonial
Decret 42/2012 d’adjudicació de nínxol
Decret 43/2012 d’adjudicació de nínxols
Decret 44/2012 d’aprovació de la relació de factures

El Ple se’n dóna per assabentat
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2012
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2012, i
corregir una errada en la numeració de conceptes d’ingressos.
Es consideren ingressos efectivament recaptats, en relació amb l’IBI els resultants de
l’augment del 10 % del tipus impositiu fixat per Reial Decret Llei 20/2011.
El Ple ho aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2012, 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

0-310.04

Interessos
Préstec RDL 4-12

0,00

500,00

500,00

0-913.04

Amortització.
Préstec RDL 4-12

0,00

96.823,13

96.823,13

1-631

Terrenys i béns
naturals

0,00

1.350,00

1.350,00

3-633

Maquinària,
instal·lacions
tècniques i utillatge

0,00

2.082,32

2.082,32

Total de suplements de crèdits:

100.755,50 €

Finançament que es proposa:

2) Majors ingressos
Concepte

Nom

Consignació
existent

Liquidat

Utilitzat en la
modificació

113

IBI Urbana

41.532,92

47.027,57

3.932,37

910

Préstec RDL
4-12

0,00

96.823,13

96.823,13

Total finançament:

100.755,50 €

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.

Tercer.- El concepte d’ingrés FEDER, en lloc de tindre associat el codi 75103
ha de tindre el 791.
4

Proposta d’acord entre la propietària de la finca del carrer Sant Pau, 12 i
l’Ajuntament de Torrebesses

Mitjançant escrit de 20 de setembre de 2012, la titular de l’immoble del carrer Sant
Pau, 12, va fer donació d’aquest solar a l’Ajuntament de Torrebesses.
Atès que l’acceptació de la donació comporta l’assumpció d’una càrrega, que és que el
solar s’ha de destinar a l’ampliació de l’Escola, s’ha demanat i obtingut informe dels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià, el qual acredita que el bé que se
cedeix té les referències següents:
Superfície de la finca: 479 m2
(segons la inscripció al registre de la propietat)
Coordenades UTMK: X= 299.031, Y= 4.588.719
1.1
Situació:
Era Boté (c/ Sant Pau, 12, 25176 Torrebesses)
1.2
Propietària: Ruth Sunyol Gonzàlez
1.3
Enregistrada: Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida. Foli
191, llibre 18,
volum 2586 finca número 662 de Torrebesses
Atès l’informe del solar situat al carrer Sant Pau, 12 del municipi de Torrebesses
elaborat pel serveis tècnics del consell Comarcal del Segrià, sobre la seva valoració.

Atès l’article 33 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals.
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la donació de la finca esmentada
Segon.- Autoritzar l’alcalde per signar els documents públics i privats necessaris per a
fer efectiva aquesta donació.
5. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten.
El Ple aprova per unanimitat :
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació
amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
6. Aprovació dels comptes generals de l’any 2011
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament de Torrebesses
corresponent a l’exercici 2011, 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 27 d’agost de 2012.
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al
BOP núm. 120, de 30 d’agost, 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 per unanimitat:
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Torrebesses corresponent a
l’exercici 2011.
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament de
Torrebesses corresponent a l’exercici 2011.

7. Mocions

No n’hi ha
8. Informe d’alcaldia

No n’hi ha
9. Assumptes d’urgència

No n’hi ha
10. Precs i preguntes

No n’hi ha
I essent les vint hores i deu 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

