ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2012
Caràcter: extraordinària
Data: dimarts, 30 d’octubre de 2012
Horari: de les 20.00 a les 20.24 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
1. Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions al Parlament de

Catalunya del mes de novembre
2. Aprovació de les ordenances fiscals per l’any 2013

1.Sorteig dels membres de la mesa de les eleccions al Parlament de Catalunya
del mes de novembre
S’efectua el sorteig públic que preveu l’article 26 de la Llei electoral, com a resultat del
qual l’Ajuntament forma la mesa electoral que s’indica, amb les persones que
expressen i per als càrrecs que es detallen.
MESA ÚNICA
Aleix Pi Puig, president.
Jesus Duaigues Peiro, 1r vocal.
Raquel Farre Prunera, 2a vocal.
Irene Duaigües Rue, 1a suplent del president.
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Francesc Font Domenech, 2n suplent del president.
Lorena Jornet Curco, 1a suplent de la 1a vocal.
Eva Ribes Esteve, 2a suplent de la 1a vocal.
Eva Duaigües Triguell, 1r suplent de la 2a vocal.
Maria Teresa Esteve Ibars, 2a suplent de la 2a vocal.
2. Aprovació de les ordenances fiscals de l’any 2013
Per resolució de l’Alcaldia amb data 15 d’octubre de 2012, es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre la Taxa
reguladora per activitats administratives i prestació de serveis ocasional o de recepció
voluntària.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
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 l’entitat local ha de preparar les ordenances fiscals que seran vigents al llarg
de l’any 2013 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 2013 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 17 de novembre de 2012.
El Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de
les ordenances fiscals que s’indiquen a continuació:
6 – Taxa reguladora per activitats administratives i prestació de serveis ocasional o de
recepció voluntària.
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 el termini de 30 dies les persones
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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.

I essent les dinou hores i trenta-quatre 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
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