ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2012
Caràcter: ordinària
Data: divendres, 14 de desembre de 2012
Horari: de les 13.37 a les 13.50 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 d’un expedient de despeses de caràcter plurianual
4. Acord de no disponibilitat de les pagues extraordinàries
5. Aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal del Segrià
6. Aprovació inicial del pressupost 2013
7. Mocions
8. Informe d’alcaldia
9. Assumptes d’urgència
10. Precs i preguntes
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors

Queden aprovats, per unanimitat, els esborranys de les actes dels Plens de
27 de setembre, 30 d’octubre i 5 de novembre de 2012.
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
-

Decret 45/2012 de convocatòria de Ple ordinari

-

-

Decret 46/2012 d’aprovació de la liquidació de la facturació de l’aigua del 2n
trimestre
Decret 47/2012 de nomenament de secretària accidental
Decret 48/2012 de concessió de llicència d’obres, exp. 9/2012
Decret 49/2012 de sol·licitud d’ajuts per a consultoris mèdics locals
Decret 50/2012, de concessió de llicència d’ús del domini públic
Decret 51/2012 d’atorgament d’una subvenció a l’Sporting Torrebesses
Decret 52/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 53/2012 d’aprovació del padró de l’aigua del 3r trimestre
Decret 54/2012 ordenances fiscals 2013
Decret 55/2012 resolució de recurs de reposició
Decret 56/2012, d’ampliació de crèdits
Decret 57/2012, per complementar les prestacions en situació d’incapacitat
temporal
Decret 58/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 59/2012 d’aprovació de la liquidació de la facturació de l’aigua del 3r
trimestre
Decret 60/2012 d’aprovació de la relació de factures
Decret 61/2012, d’ampliació de crèdits
Decret 62/2012 d’informació de la regla de despesa
Decret 63/2012 de convocatòria de Ple ordinari

El Ple se’n dóna per assabentat
3. Aprovació d’un expedient de despeses de caràcter plurianual
Atès que cal autoritzar una despesa de caràcter plurianual, d’acord amb la distribució
següent:

ANY
DESTÍ

2012
2013
2014
2015
Arrendament d’edificis i altres
construccions
9-202

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
IMPORT
121,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00
TOTAL DESPESA
4.477,00
Aquesta despesa no té cap ingrés afectat.
Consegüentment, el crèdit pressupostari disponible, suficient i adequat per fer front a
la despesa proposada s’ha d’ajustar i limitar a 4.477 euros, si bé amb les variacions a
l’alça o la baixa que s’escaiguin segons l’evolució de l’IPC, i distribuït en les anualitats
indicades en l’estat de despeses esmentat anteriorment, motiu pel qual per a l’anualitat
d’aquest exercici, el crèdit disponible serà de 121,00 euros.

Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 86 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, i l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), les despeses que es pretenen realitzar tenen el caràcter de plurianual.
El Ple aprova, amb el vot a favor de tots els regidors assistents:
Primer.- L’autorització de les despeses plurianuals que, per als exercicis 2012 a 2015,
que es preveuen en el règim financer detallat als antecedents d’aquest acord.
Segon.- L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als
exercicis 2013 a 2015 resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos i, per al 2012, a l’existència de crèdit adequat i suficient.
4. Acord de no disponibilitat de les pagues extraordinàries
L'apartat 1 de l’article 2 del Reial decret-llei 20/2012 estableix l'obligació de reduir les
retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l'import
corresponent a la paga extraordinària que s’ha de percebre en el mes de desembre, en
els termes següents:
“L’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny,
de pressupostos generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que
correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la
paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes esmentat”.

Addicionalment, l'article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per
a 2012, estableix en el seu apartat 2, que:
“L’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic no poden experimentar cap
increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat
d’aquest”.

Aquestes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb allò que disposen els
articles 149.1.13 i 156 de la Constitució.
L'aplicació d’aquestes disposicions obliga els ens locals a complir amb una triple
obligació en relació amb les retribucions que ha de percebre el seu personal aquest
any 2012:
1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de
complement de destinació o equivalents, corresponents al mes de desembre.
2) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l'import corresponent a les
citades pagues.

3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present any,
no superin, en cap cas, i en termes d'homogeneïtat, els abonats en l'any 2011,
minorats en la quantia de les pagues que cal suprimir.
Segons l'apartat 4 del citat article 2 del Reial decret-llei 20/2012 “Les quantitats derivades
de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o
pagues addicionals equivalents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que
estableix la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els
termes i amb l’abast que determinin les lleis de pressupostos corresponents”.

Aquest apartat estableix les obligacions següents:
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l'abonament de
les citades pagues.
2) Afectar aquests crèdits a la realització d’aportacions a plans de pensions o
similars, sense que puguin destinar-se a cap altre objecte, ni en el present
exercici, ni en exercicis futurs.
Per tal de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la immobilització i destinació
dels quals ha establert la Llei, els ens locals haurien de dictar, per l'import
corresponent, un acord de no disponibilitat, de conformitat amb allò que disposa
l'article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual:
1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'acte mitjançant el qual s'immobilitza la totalitat o
part del saldo de crèdit d'una partida pressupostària, declarant-lo com no susceptible
d'utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però a càrrec del saldo
declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferències i el
seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al ple de l'entitat.

El Ple aprova, amb el vot a favor de tots els regidors assistents:
Primer.- Declarar no disponible l’import que correspon a les pagues extraordinàries
que el personal funcionari i laboral ha de deixar de percebre de la paga extraordinària
de Nadal i barrar la part pertinent del document AD tramitat, pels imports següents:
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2.183,75

5. Aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal del Segrià
Atès que aquest Ajuntament no disposa d’un servei propi per a la prestació dels
Serveis Socials bàsics i especialitzats.
Atès que des de l’any 1989 l’Ajuntament de Torrebesses tenia subscrit un conveni amb
el Consell Comarcal del Segrià.

Atès que aquest cal actualitzar-lo a la normativa vigent i que d’acord a l’apartat segon
de l’art. 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis socials, s’estableix que el
Consell Comarcal supleix als ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la
titularitat d’aquestes competències.

El Ple aprova, amb el vot a favor de tots els regidors assistents:
Primer.- La delegació al Consell Comarcal del Segrià de l’organització i prestació del
serveis d’atenció primària de Serveis socials, amb una durada vinculada al Contracte
programa 2012-2015.
Segon.- La signatura del conveni marc de delegació de competències i encàrrec de
gestió entre l’Ajuntament de Torrebesses i el Consell Comarcal del Segrià.

6. Aprovació inicial del pressupost 2013
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació inicial i, en el seu cas, definitiva, del
pressupost inicial i la plantilla de personal per a 2013
Atès el projecte de pressupost municipal per a 2013 , amb el contingut i documentació
previstos en els articles 165 i 168 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març , pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals ( LRHL), amb les
bases d’execució;
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla, d’acord amb
el que disposen, respectivament, els articles 168.4.i 5 LRHL i 54.1.a) RP és el Ple de
l’Ajuntament;
Atès que no es requereix un quòrum especial per a l’aprovació del pressupost i la
plantilla, d’acord amb el que disposa l’article 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de Catalunya;
Atès l’informe-proposta de secretaria-intervenció,
L’alcalde pels motius exposats sotmet al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2013.
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla del personal.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
Quart.- Sotmetre els acords anteriors conjuntament amb l’expedient a informació
pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant el qual els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La informació pública es

convocarà per mitjà d’anuncis en el BOP i tauler municipal.
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.
Sotmesos els acords a votació, s’obté el següent resultat:
- Vots a favor:
- Vots en contra:
- Abstencions:

Mario Urrea, Amparo Vidal, Benito Buixadera, Núria Filella i Artur
Ribes
cap
cap

Consegüentment, l’alcalde declara aprovada la proposta per majoria absoluta.
7.

Mocions
MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument
contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien
de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu
a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal
com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposats, es proposa aprovar la següent moció, adoptant els següents
ACORDS
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.

Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles
actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra
escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
8. Informe d’alcaldia
-

L’alcalde informa que està aprovada per part de la Diputació l’ajut per a la
remodelació de la sala de baix com a consultori mèdic. Aquest inclou obres i
equipaments. Segurament la licitació podrà ser entre els mesos de febrer i març.

-

L’alcalde comunica que va tenir lloc una reunió entre el Departament de cultura de
la Generalitat i l’Ajuntament per parlar de l’entorn de l’església, amb possibilitats de
presentar el projecte al PUOSC.

-

El Sr. Urrea també comenta que ha sortit publicada la nova convocatòria del
PUOSC 2013-2016 i s’ha demanat als tècnics les memòries per l’abastament
d’aigua i sanejament dels carrers Toll, Museu, Porxo de Gort, Nou i Planeta. Al
Consell Comarcal s’ha demanat la urbanització del carrer del Joc

9. Assumptes d’urgència
No n’hi ha
10. Precs i preguntes
No n’hi ha
I essent les tretze hores i cinquanta 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

