ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS
TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 7/2015
Caràcter: Extraordinari.
Data: 23 de juny de 2015
Hora: a les 9:00 hores
Lloc: Ajuntament dels Torms
ASSISTENTS:
Sr. Josep Bardia Preixens, alcalde
Sr. Josep Masip Flix, regidor
Sr. Xavier Ortiz Masip, regidor
Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor
Sra. Núria Farrús Oliva, regidora
Secretària: Anna Cornellana Martí
Als Torms a 23 de juny de dos mil quinze. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia
convocatòria i sota la presidència d’en Josep barida Preixens, comprovada
l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida realització de la
sessió, es passa a resoldre el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Donar compte del nomenament del tinent d’alcalde.
2. Donar compte de les delegacions d’alcaldia (àrees de treball- regidories).
3. Nomenament de representants en els òrgans col·legiats, si s’escau.
4. Designació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
5. Designació dels membres de la Mesa de Contractació.
6. Nomenament del tresorer de la Corporació Municipal i autorització de clauers
bancaris.
7. Establiment de la periodicitat de les sessions del ple.
8. Establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació i, del
seu règim de retribucions i indemnitzacions.
9. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia.
10. Aprovar relació de factures, si s’escau.
11. Aprovar retribucions a determinats càrrecs electes.
12. Aprovar la nova comissió municipal de delimitació del terme municipal.
13. Aprovació de la rendició del Compte General de l'exercici de 2014.
14. Acordar la cessió dels equips de bombeig situats de l’estació titulada “Estació
de bombeig del Soleràs” a favor de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues.
15. Acceptar la cessió d’una part de la finca rústica del polígon 3, parcel·la 161.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió el Sr. Alcalde inicia la sessió.
1. Donar compte del nomenament del tinent d’alcalde.
D'acord amb el que s'estableix a l'article 21.2 de la Llei 7/85 reguladora de les
Bases del Règim Local, es convenient fer el nomenament del Tinent d'Alcalde de
la Corporació. El senyor batlle dóna compte del Decret de l'Alcaldia número
51/2015, de data 16 de juny de 2015, segons el qual proposa els següents:
-

Primer tinent d’alcalde: Xavier Ortiz Masip
Segon tinent d’alcalde: Núria Farrús Oliva

2. Donar compte de les delegacions d’alcaldia (àrees de treball- regidories).
D’acord amb l'article 21.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l'article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, és competència de l’alcaldia procedir al seu nomenament. El senyor
batlle dóna compte del Decret de l'Alcaldia número 52/2015, de data 16 de juny de
2015, segons el qual proposa les següents delegacions:
 Regidoria d’Urbanisme i xarxa d’aigua:
Josep Bardia Preixens i Núria Farrús Oliva
 Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Coto de caça:
Josep Masip Flix i Josep Guiu Clarimon
 Regidoria d’Esports i Joventut:
Josep Guiu Clarimon i Xavier Ortiz Masip
 Regidoria d’Infancia, Cultura i Ensenyament:
Núria Farrús Oliva i Xavier Ortiz Masip
 Regidoria de Noves Tecnologies:
Xavier Ortiz Masip i Josep Bardia Preixens
 Regidoria de Festes:
Josep Masip Flix, Xavier Ortiz Masip i Josep Guiu Clarimon
 Regidoria de Turisme:
Josep Guiu Clarimon i Josep Masip Flix
 Regidoria d’Hisenda:
Josep Bardia Preixens i Núria Farrús Oliva
3. Nomenament de representants en els òrgans col·legiats, si s’escau.
L'alcaldia proposa nomenar representants de la Corporació en els òrgans
col·legiats següents, als regidors:
-

Mancomunitat d'aigües de les Garrigues.
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D’acord amb el que disposen els articles 3 i 6 dels vigents Estatuts de la
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues i 5 del Reglament d’Organització,
correspon a l’Ajuntament procedir al nomenament de dos representants i un
suplent, que substituirà als representants en cas d’absència justificada d’aquests,
els quals hauran de formar part de la Junta General.
Representant: Josep Bardia Preixens
Representant: Xavier Ortiz Masip
Suplent: Núria Farrús Oliva
Posada a votació l'anterior proposta s'aprova per unanimitat.
4. Designació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
És d’aplicació l'establert a l'article 116 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del
règim local i l'article 193 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, atès
l'article 20.2 de la Llei 11/1999, de 21 d'abril de modificació de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de Règim local i l'article 48.1c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Tanmateix, aquesta comissió ha d’estar formada per tots els grups polítics que
integren la corporació, d’acord amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Igualment, ha d’estar formada per un mínim de tres membres en tant que es tracta
d’un òrgan col·legiat.
Per tot l’exposa’t, el senyor batlle proposa la següent composició de la Comissió
Especial de Comptes:
Josep Bardia Preixens (CIU)
Josep`Masip Flix (CIU)
Xavier Ortiz Masip (CIU)
Josep Guiu Clarimon (IT-AM)
Núria Farrús Oliva (IT-AM)

President:
Vocals:

El Ple aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, la
composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Designació dels membres de la Mesa de Contractació.
D’acord amb l’article 320 del Real Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’acorda
nomenar als següents com a membres de la Mesa de Contractació en els
procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat:
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En tot cas, no podrà ser inferior a tres, segons estableix el punt 10 de la disposició
addicional segona del Real Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
-

Josep Bardia Preixens, alcalde
Josep Masip Flix, regidor
Xavier Ortiz Masip, regidor
Josep Guiu Clarimon, regidor
Núria Farrús Oliva, regidora

Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació Local, la Sra. Anna
Cornellana Martí, secretaria-interventora del SAT del Consell Comarcal de les
Garrigues a l’Ajuntament dels Torms.
6. Nomenament del tresorer de la Corporació Municipal i autorització de
clauers bancaris.
D'acord amb el que estableix l'article 2.f) del Reial decret 731/1993, de 14 de
maig, sobre provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional, el senyor batlle nomena al següent com a tresorer de la
Corporació:
Sr. Xavier Ortiz Masip, tresorer de la Coporació Municipal
El Sr. Xavier Ortixz Masip accepta el càrrec, i s’autoritza la seva signatura per a la
disposició de fons municipals de qualsevol compte corrent a nom de l'Ajuntament.
Tanmateix, s’acorda per unanimitat que per a la disposició, pagament o quasevol
altra transacció bancària caldrà la signatura conjunta de tres dels quatre clauers
bancàris de la Corporació següents:
Josep Bardia Preixens, DNI 43702482 K, alcalde
Xavier Ortiz Masip, DNI 47901610 Q, regidor
Núria Farrús Oliva, DNI 43732430 T, regidora
Anna Cornellana Martí, DNI 47687615 J, secretaria-interventora
Igualment, s’acorda per unanimitat que per a la disposició, pagament o quasevol
altra transacció bancària dels comptes de la cooperativa, caldrà la signatura
conjunta de dos dels quatre clauers bancàris de la Corporació.
7. Establiment de la periodicitat de les sessions del ple.
D’acord amb els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
s'acorda per unanimitat de tots els assistents:
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Primer.- Les sessions plenàries ordinàries es celebraran de forma periòdica cada
tres mesos, preferentment en dimarts.
Segon.- Les sessions plenàries extraordinàries es celebraran cada vegada que
així es sol·liciti de conformitat amb la legislació vigent.
8. Establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació
i, del seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Es proposa establir un règim de dedicació de l’alcalde amb una jornada del 75% i
una retribució bruta de 774,93 euros/mes (incloses pagues extres), és a dir,
9.299,04 euros bruts anuals.
Tanmateix, a proposta de l’Alcaldia, també es proposa fixar la quantia per al
quilometratge a trenta-tres cèntims (0,33 €) per quilòmetre.
D’aquests 0,19 €/km estarán exemps i la resta, és a dir, 0,14 €/km serán bruts i
caldrà aplicar-hi la corresponent retenció d’IRPF.
Igualment es proposa fixar una quantia de divuit euros amb tres cèntims (18,03 €),
per assistència a les sessions plenàries. Aquest import será brut, és a dir, caldrà
aplicar-hi la corresponent retenció d’IRPF.
Per tot això, el Ple de la Corporació aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar les quanties fixades per a kilometratge i assistencies a plens, així
com el règim de dedicació i retribució del senyor alcalde.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació.
9. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia.
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim ple
ordinari, i el Ple es dóna per assabentat:
-

Del Decret d’Alcadia número 41/2015 de data 20 de maig de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 53/2015 de data 22 de juny de 2015.

10. Aprovar relació de factures, si s’escau.
D’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, totes les
factures que superin el 10% del recursos ordinaris del pressupost vigent de la
corporació, hauran de ser aprovades per ple.
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A data d’avui no hi ha cap factura que superi el llindar esmentat, per la qual cosa
no se n’aprova cap.
11. Aprovar retribucions a determinats càrrecs electes.
D’acord amb la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per
atorgar compensacions econòmiques a favors dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015.
Artès que d’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, que ha modificat l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els ajuntaments
de menys de 1.000 habitants ni hi pot haver cap càrrec públic amb dedicació
exclusiva, i excepcionalment podran desenvolupar les seves funcions amb
dedicació parcial, amb retribucions dins dels límits màxims assenyalats en la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat.
Atès que d’acord amb l’article 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i l’establert en el Real Decret-Llei
1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i de transports i
altres mesures econòmiques, la dedicació parcial dels membres de les
corporacions locals no pot ser superior al 75% i el límit màxim que poden percebre
és de 30.000,00 euros anuals.
Atès que degut a les passades eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig
de 2015 s’ha constituït el nou ajuntament en data 13 de juny de 2015.
El ple aprova per unanimitat el següent:
Primer.- Acordar la retribució de càrrecs electes a favor del Sr. Josep Bardia
Preixens, alcalde, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015, amb una retribució
bruta mensual de 774,93 euros bruts.
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local.
12. Aprovar la nova comissió municipal de delimitació del terme municipal.
Atès que s’està tramitant l’expedient de delimitació entre els municipis dels Torms
i Bellaguarda
Atès que per poder prosseguir amb la tramitació de l’expedient i una vegada
constituïts els nous ajuntaments resultants de les darreres eleccions localscal
designar de nou la nostra comissió de delimitació.
L’alcalde proposa entre els assistents que la nova comissió de delimitació estigui
formada per:
-

Josep Bardia Preixens,alcade
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-

Josep Masip Flix, regidor
Josep Guiu Clarimon, regidor
Jordi Prats Gimènez, tècnic del Consell Comarcal de les Garrigues
Anna Cornellana Martí, secretària

Proposta que es aprovada per unanimitat.
13. Aprovació de la rendició del Compte General de l'exercici de 2014.
Seguidament el senyor alcalde manifesta que s'han d'examinar i si procedeix,
aprovar el Compte General del pressupost de 2014 de l'Ajuntament. El secretari
dóna lectura a les actuacions seguides fins a la data així com al dictamen emès per
la Comissió Especial de Compte, el qual diu:
Vistos els comptes generals de 2014 considerant complerts tots els tràmits legals de
la rendició dels mateixos i considerant també que, en quant a la liquidació dels
pressupostos, queden degudament justificades totes les partides de despeses i
ingressos per mitjà dels documents que les acompanyen i que es consideren
legítims, i que de l'execució del resultat que es dóna són els següents estats:
A) BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2014
Total actiu:1.999.619,19 euros
Total passiu: 1.999.619,19 euros
B) COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2014
Resultats de l’exercici: 78.566,23 euros
C ) ROMANENT DE TRESORERIA
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
(+) Deutors pendents de cobrament al
final de l’exercici ................................................... 154.009,79
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent ........... 111.244,63
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats .... 38.599,89
D’altres operacions no pressupostàries ................ 4.165,27
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva ............................................................................. 0,00
(-) Creditors pendents de pagament a
final de l’exercici ..................................................... 77.139,02
De pressupost de despeses. Exercici corrent ........... 64.920,40
De pressupost de despeses. Press. tancats ................3.327,81
D’altres operacions no pressupostàries .......................8.890,81
(-) Pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva ........................................................... 0,00
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(+) Fons líquids de tresoreria a final de
l’exercici ................................................................... 50.866,65
(-) Saldos de cobrament dubtós ............................2.335,19
Romanent de tresoreria afectat amb despeses amb
finançament finalista........................................................... 0,00
Romanent de tresoreria per despeses generals
Romanent de tresoreria total

125.402,23
125.402,23

D ) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
El Resultat Pressupostari ens informarà sobre la gestió de l'exercici corrent, sense
tenir en compte els exercicis tancats.
En aquest sentit, tenim les magnituds següents:
1.- Drets reconeguts nets ........................... 295.331,06
2.- Obligacions reconegudes netes .............262.849,16
3.- Resultat pressupostari (1-2) ................. 32.481,90
4.- Desviacions positives de finançament .................. 0
5.- Desviacions negatives de finançament ................. 0
6.- Despeses fin. amb romanents
líquids de tresoreria ............................................. 0
7.- Resultat d’operacions comercials.......................... 0
8.- Resultat press. ajustat (3-4+5+6+7)..... 32.481,90
E) ACTA D’ARQUEIG
Les certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o
òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat consten a
l’expedient.
CLASSIFICACIÓ D’EXISTÈNCIES EN TRESORERIA A DIA 31/12/2014
COMPTE PGC

CAIXA nº COMPTE CORRENT

5700

Caixa corporació

571
5712

Comptes operatius
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5713
5714
5715
5717
5719

BCL
Ibercaja
Ibercaja (cooperativa)
La Caixa
Ibercaja (coop-Vedat)

3.463,99
8.432,88
6.672,43
3.528,69
14.147,91

TOTAL

50.866,65

Per tot això, la Comissió Especial de Comptes INFORMA FAVORABLEMENT el
Compte General de l'exercici de 2014 i es considera que es pot procedir a la seva
exposició pública, juntament amb el present dictamen tal i com disposen els articles
116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i 212 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i posteriorment sotmetre al ple de la
corporació l’aprovació del mateix.
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 11:55
hores del dia assenyalat en l’encapçalament i jo com a Secretària en dono fe.
Atès l'Acta de la Comissió Especial de Comptes llegida, el senyor alcalde sotmet a
aprovació del Ple els Comptes Generals esmentats. Desprès d'examinar els
documents i d'una breu deliberació, per unanimitat del nombre legal de membres de
la Corporació, s'acorda:
Primer.- Aprovar els Comptes Generals del Pressupost de 2014 de l'Ajuntament,
amb els seus documents i justificants.
Segon.- Trametre l'expedient a la Sindicatura de Comptes.
14. Acordar la cessió dels equips de bombeig situats de l’estació titulada
“Estació de bombeig del Soleràs” a favor de la Mancomunitat d’Aigües de
les Garrigues.
Aquest Ajuntament va comprar i instal·lar els equips de bombeig situats de
l’estació titulada “Estació de bombeig del Soleràs”, i per tant, són propietat de
l’Ajuntament dels Torms.
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament cedir els equips de bombeigs, per tal de
destinar-los a l’abastament d’aigua potable en règim d’alta, a la Mancomunitat
d’Aigües de les Garrigues.
Atès que la finalitat esmentada pot contribuir al compliment del interessos
municipals, és procedent tramitar un expedient en què s’acrediti que es
compleixen tots els requisits legals per aprovar la cessió esmentada.
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat
acreditat que el bé és patrimonial i les finalitats previstes són d’utilitat pública i en
benefici de la població del municipi i que no podrien ser assolides mantenint-ne
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l’Ajuntament el domini o condomini o constituint-hi un dret real, a favor de l’entitat
esmentada.
Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació dins el
termini corresponent.
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 211.2 i següents de
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, per acordar l’esmentada cessió gratuïta,
que es considera d’interès per al municipi. D’altra banda, la privació de la propietat
del bé esmentat no representa cap perjudici, vist que, pel mal estat de
conservació que presenta, és difícil obtenir-ne cap rendiment econòmic, a la qual
cosa s’afegeix la manca de previsió de servir-se’n per a cap servei públic
municipal.
Per tot això, el ple adopta amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix l’article 47.3.l) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 114.3.n) de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els següents
ACORDS:
Primer.- Cedir amb caràcter gratuït i permanent els equips de bombeig situats de
l’estació titulada “Estació de bombeig del Soleràs” a favor de la Mancomunitat
d’Aigües de les Garrigues, amb la finalitat tal de destinar-los a l’abastament
d’aigua potable en règim d’alta.
Segon.- Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de
la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del
bé per a les finalitats objecte de la cessió.
Tercer.- Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar
afectat al mateix fi,en els terminis fixats en el reglament de patrimoni, revertirà
automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre
acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada en forma
legal, perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament
a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment
experimentat pels béns.
Quart.- Facultar a l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris
per executar els acords anteriors.
15. Acceptar la cessió d’una part de la finca rústica del polígon 3, parcel·la
161.
Els assistents acorden per unanimitat retirar aquest punt de l’ordre del dia.
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No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca
la sessió a les 10:35 hores del dia 23 de juny de 2015 de la qual s’estén la present
acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària, certifico.
La Secretària-interventora,

L’Alcalde,

Anna Cornellana Martí

Josep Bardia Preixens
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