ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2013
Caràcter: ordinària
Data: dijous, 6 de juny
Horari: de les 19.30 a les 20.04 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 4/2012
Afectació d’un bé al domini públic
Donar compte de les obligacions pendents de pagament amb incompliment de
termini 1r trimestre del 2013
6. Aprovació de l’expedient de contractació del projecte d’obres d’adequació d’una
sala polivalent per a consultori mèdic a Torrebesses
7. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2012
8. Cancel·lació del pla d’ajust en relació amb el procés de pagament a proveïdors
previst en el Real Decret Llei 4/2012
9. Mocions
10. Informe d’alcaldia
11. Assumptes d’urgència
12. Precs i preguntes
1.
2.
3.
4.
5.

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors
Queden aprovats, per unanimitat, els esborranys de les actes dels Plens de 5 i 19 de
març de 2013

2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
- Decret 14/2013 d’aprovació de la liquidació de la facturació de l’aigua del 4t
trimestre
- Decret 15/2013 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 16/2013 de convocatòria de Ple extraordinari i urgent
- Decret 17/2013 de liquidació del pressupost de l’any 2012
- Decret 18/2013 de nomenament de secretària accidental
- Decret 19/2013 d’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del
subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel
consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU (exp.
2012/01)
- Decret 20/2013 d’aprovació del padró de l’aigua del 1r trimestre
- Decret 21/2013 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 22/2013 d’aprovació d’un plec de clàusules
- Decret 23/2013 resolució d’expedient d’urbanisme
- Decret 24/2013 d’aprovació de la relació de factures
- Decret 25/2013 de generació de crèdits
- Decret 26/2013 d’inici d’expedient de declaració d’estat ruïnós de
- l’edifici del carrer Toll, 5
- Decret 27/2013 d’aprovació de la liquidació de la facturació de l’aigua del 1t
trimestre
- Decret 28/2013 d’adjudicació d’un contracte de concessió
- Decret 29/2013 de convocatòria de Ple ordinari
El ple se’n dóna per assabentat

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2012
Atès que es va iniciar l’expedient de modificació de crèdits 4/2012, el 28 de desembre
de 2012 i atès els errors en el procés seguit per al desenvolupament d’aquest
expedient per tal d’aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2012,
per despeses que no podien endarrerir-se a l’any 2013.
Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i, per
remissió d’aquest, el 169 del mateix text legal.
El Ple, acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 4/2012, amb el detall
següent:
Despeses que cal finançar:
Aplicació
pressupostària

3-226

Nom

Despeses
diverses, culturals
i festives

Consignació
existent

Proposta
d’augment

Consignació
definitiva

29.500,00

3.300,00

32.800,00

3-221

Subministraments

4.900,00

1.000,00

5.900,00

3-212

Edificis i altres
construccions

100,00

500,00

600,00

3-131

Remuneracions
Personal laboral

7.700,00

5.500,00

13.200,00

3-489

Transferències
associacions

10,00

640,00

650,00

Total de suplements de crèdits:

10.940,00 €

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria disponible per a despeses generals: 10.940,00 €

4. Afectació d’un bé al domini públic (exp. 26/2013)
Aquest Ajuntament és propietari de l’edifici del Centre d’interpretació de Torrebesses,
qualificat com a bé patrimonial i que actualment es troba destinat a espai dinàmic de
cultura i tradició.
Atès que els usos anteriors impliquen l’afectació del bé al domini públic, es considera
oportú de formalitzar aquesta afectació.
De conformitat amb el que disposa l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per alterar la qualificació jurídica
dels béns municipals cal instruir un expedient, on se n’acrediti l’oportunitat i legalitat,
llevat que s’entengui produïda automàticament l’afectació, que no és el cas.
Atès que per Decret d’Alcaldia de 23 de juliol de 2012 es va iniciar un expedient
d’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble, que consta inscrit a l’inventari de
béns municipal a l’epigraf II.8, per tal de procedir a afectar-lo a l’ús general.
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant
edicte publicat al BOPLL núm. 73, de 30 d’abril de 2013, i no s’han presentat
al·legacions ni reclamacions.

El Ple, aprova per unanimitat:
Primer.- Afectar a l’ús general el bé patrimonial conegut com a edifici multifuncional,
que consta inscrit a l’inventari de béns municipal amb l’epigraf II.8
Segon.- Aprovar la pertinent modificació de l’inventari de béns, i que es faci constar al
Registre de la Propietat la prohibició d’alienació que recau sobre el bé com a
conseqüència d’aquesta afectació.

5. Donar compte de les obligacions pendents de pagament amb incompliment de
termini 1r trimestre del 2013
S’assabenta al Ple del següent:
En quan a la morositat de les administracions públiques, l’article 4 de la llei 15/2010,
disposa:
Article 4. Morositat de les Administracions públiques.
1. L’interventor/a general elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de la
Administració General de l’estat, que inclourà necessariament el número i quantia
global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el termini.
2. Les Comunitats Autònomes establiran el seu propi sistema d’informació trimestral
pública sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta
llei.
3. Els tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos
en aquesta llei.
4. Sense prejudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació
local, l’informe esmentat haurà de ser tramès, en tot cas, als òrgans competents
del Ministeri d’Economia i Hisenda, i al seu respectiu àmbit territorial, als de les
Comunitats Autònomes. (eacat).
5. La informació així obtinguda
podrà ser utilitzada per les Administracions
receptores per la elaboració d’un informe periòdic i de caràcter públic sobre el
compliment dels terminis per al pagament per part de les Administracions
Públiques.
Article 5. Registre de factures en les Administracions locals
La intervenció o òrgan de l’Entitat local que tingui atribuït la funció de comptabilitat,
incorporarà a l’informe trimestral al Ple, una relació de les factures o documents
justificatius amb respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva anotació en l’esmentat registre i no hagin set aprovats.
Es deriva de la llei l’obligació de l’elaboració per part de la Tresoreria i/o la Intervenció
de l’informe que posi de manifest el compliment dels terminis previstos en la llei per al
pagament de les obligacions de l’ajuntament, així com l’obligació de trametre el mateix
als òrgans competents del Ministeri d’economia i Hisenda i òrgans de la Comunitat
Autònoma que tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.

El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en què tingui
coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de
tramitació.
En L’ajuntament de Torrebesses l’adaptació comptable a aquesta llei s’ha fet
mitjançant la implantació d’un registre de factures introduït des del gener de 2011.
Es fa constar que la tresoreria disponible en comptes operatius de gestió a 31-03-2013
és:
Entitat
LA CAIXA
Banc Santander
Total tresoreria disponible

Saldo a 31-03-2013
10.314,22 €
81,67 €
10.395,89 €

De la llei reguladora d’hisendes locals s’extreu el principi de prioritat de pagaments.
Aquest principi es defineix com l’ordenació de determinats pagaments previst a la llei
que té preferència sobre qualsevol altre pagament que s'ha de fer amb càrrec als fons
de l'entitat preveu l'article 187 del Reial Decret 2 / 2004 de 5 de març.
«L'expedició de les ordres de pagament s'ha d'acomodar al pla de disposició de fons
de la tresoreria que estableixi el President que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat
de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors».
I si no es respecta la prioritat de pagaments que preveu l'article 187 del Reial Decret 2
/ 2004 de 5 de març s’haurà d’elaborar un informe fent constar "que s'ha produït una
alteració de l'ordre de pagament prevista pel article 187 de la LHL i pel tribunal de
comptes o del pla de disposició de fons si existeix, i respecte d'aquells despeses
corresponents a operacions comercials documentades mitjançant factures /
certificacions d'obra, afecta el compliment de la Llei 15/2010 de mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials pel que fa al compliment de terminis
de pagament i la meritació dels corresponents interessos de demora”.
DOCUMENTACIÓ ANNEXA A L’INFORME
S’annexen els següents llistats:





Obligacions amb incompliment del termini de pagament pendent de pagament per
un import total de 44.718,96 €
Obligacions amb incompliment del termini de pagament pagades per un import
total de 56.080,19 €
Obligacions no reconegudes després de 30 dies
Obligacions no reconegudes després de 3 mesos

En el cas que el pagament es realitza incomplint els terminis de pagament previstos en
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (art. 216), el termini per a
l'exercici l’acció és de 4 anys. Aquest està establert en l'art. 25 de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, general pressupostària -LGP-.

6. Aprovació de l’expedient de contractació del projecte d’obres d’adequació d’una sala
polivalent per a consultori mèdic a Torrebesses
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de 5 de novembre de

2012, va aprovar inicialment el projecte d’obres d’adequació d’una sala polivalent per a
consultori mèdic a Torrebesses, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del
Segrià.
Que un cop exposat al públic, mitjançant edicte publicat en el BOPLL núm. 180, de 27
de desembre de 2012, va esdevenir definitiu en no haver-s’hi presentat al·legacions.
Atès que d’acord amb el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació
de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Lleida, de 13 de desembre de
2012, publicat al BOPLL núm. 6, de 17 de gener de 2013.
Atès que cal tenir l’obra completament acabada durant el present exercici, cal licitar-la
sense més dilació, d’acord amb el procediment que fixa la normativa vigent de
contractes del sector públic.
El Ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació
del projecte d’obres d’adequació d’una sala polivalent per a consultori mèdic a Torrebesses.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, pel termini de vint dies hàbils mitjançant un anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, i tramitació
ordinària, i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, de conformitat amb el projecte
tècnic aprovat i el plec de condicions administratives particulars; si bé la licitació s’ajornarà en
cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules.
Quart.- Nomenar com a membres de la mesa de contractació, les persones següents, que
podran delegar la seva assistència:
Mario Urrea Marsal, president
Amparo Masip Vidal, vocal
Laia Cubells Esteve, vocal
Benito Buixadera Vidal, vocal

Imma Marsellés Fontanet, vocal
Núria Escolà Hernàndez, secretària
Cinquè.- Acceptar les ajudes incloses en el conveni entre la Diputació de Lleida, el
Departament de Sanitat i l’Ajuntament de Torrebesses per a finançar les obres del projecte
d’adequació d’una sala polivalent per a consultori mèdic a Torrebesses.
Sisè.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat i designar pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Segrià com a
director facultatiu de l’obra.
Setè.- Comprometre la Corporació a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevinguin abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Vuitè.- Considerar que es disposa, en ferm, dels terrenys i dels serveis així com de les
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació,
així com la seva posada en servei.
Novè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari, o el membre de la
corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució d’aquest acord.

7.

Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2012

Es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’any 2012, del qual s’extreu
el següent romanent de tresoreria:

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

13.428,71
160.087,86

(+) del Pressupost corrent

76.793,30

(+) de Pressupostos tancats

81.852,83

(+) d'operacions no pressupostàries

1.441,73

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament

0,00
82.575,69

(+) del Pressupost corrent

60.791,53

(+) de Pressupostos tancats

5000,32

(+) d'operacions no pressupostàries

16.783,84

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament

0,00
90.940,88
2.392,22

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

0,00
88.548,66

El ple se’n dóna per assabentat
8. Cancel·lació del pla d’ajust en relació amb el procés de pagament a
proveïdors previst en el RD Llei 4/2012
S’assabenta al Ple del següent:
Atès que en virtut del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals, aquest Ajuntament
va aprovar un pla d’ajust per concertar una operació de crèdit a llarg termini i d’aquesta
manera tenir un mecanisme de finançament exterior a la Corporació que ens permetés
cancel·lar el deute pendent amb els nostres proveïdors privats.
Atès que la situació de l’Ajuntament de Torrebesses, durant l’exercici de 2012, va
canviar al fer-se efectives les subvencions de les altres administracions que mancaven
per cobrar.
Per no condicionà els pressupostos municipals durant tot el període d’amortització del
préstec, amb aquest ingressos es va procedir, a l’octubre de 2012, a la cancel·lació de
l’operació de crèdit de llarg termini i també el pla d’ajust per deixar-lo sense efecte.
9. Mocions
No n’hi ha
10. Informes d’alcaldia
L’alcalde informa, que la Fundació Lluís Carulla ha atorgat el premi Baldiri
Reixach a la ZER L’Eral d’Alcanó, Alfés, Sarroca, Sunyer i Torrebesses, a fi de
distingir el treball com a ZER, amb un fort vincle amb l’entorn, i amb una
consciència d’escola comuna que fomenta els lligams entre els integrants de
tota la comunitat educativa. Hi destaquen projectes innovadors que de forma
evolutiva se centren en els àmbits de la cohesió (projecte Arrels, trobades
setmanals, comunitat virtual, etc.) i de la qualitat (ús de les TIC i dels
audiovisuals, projectes d’emprenedoria, animació lectora virtual i projectes de
llengua anglesa). Els membres de la corporació que assisteixen al Ple també
esmenten i feliciten la iniciativa de la cooperativa integradora que els alumnes
han organitzat a l’escola de Torrebesses.
L’alcalde dóna a conèixer que l’adjudicatària de la gestió les piscines és la Sra.
Teresa Mora i que aquestes tenen prevista la seva obertura el 22 de juny.
El Sr. Urrea comenta la presentació, que va tenir lloc l’última setmana de maig
a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, del llibre “L’aigua patrimoni dels secans,....” i que

se n’ha portat a diferents llocs com la Llibreria Caselles, el museu de l’Aigua de
Lleida,..., per a la seva venda i distribució.
L’alcalde esmenta que ja han arribat el fulletons divulgatius i turístics per tal de
donar a conèixer Torrebesses.
L’alcalde també informa que els cinc pobles que constitueixen el Segrià Sec,
estan treballant conjuntament per tal de fer una ruta entre ells i donar-la a
conèixer com a mitjà turístic.
L’alcalde indica que la corporació té intenció de fer un rentador i que s’està
treballant en l’arranjament dels carrers del poble.
També diu que a l’Ajuntament li han regalat una sínia i que s’hauria de passar a
recollir per les Pallargues.
El Sr. Batlle explica que s’ha demanat a la Diputació de Lleida un ajut per un
dipòsit d’aigua potable en condicions
L’alcalde també comenta que al Centre d’Interpretació de la Construcció de la
Pedra Seca durant els primers mesos de l’any hi ha hagut moltes visites.
Pel que fa al vehicle Nissan Patrol, propietat de l’ADF, el Sr. Urrea informa que
l’ajuntament el donarà de baixa amb el permís de l’ADF.
L’alcalde també explica que al poble s’han fet diversos arranjaments com la
tanca del poliesportiu, el reg de les piscines.
Per últim cal esmentar els agraïments que fan tots els membres presents del
Ple per agrair l’esforç per la feina ben feta dels arranjaments dels voltants de
l’església a el Sr. Josep Ma. Flix, a la Sra. Teresa Barrull, a la Sra. Marta Guiu i
la Sra. Pepita Rios
11. Assumptes d’urgència
No n’hi ha
12. Precs i preguntes
I essent les disset hores i dos 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

