ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 08/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 11 d’agost de 2015
Hora: a les 9:30 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 11 d’agost de dos mil quinze. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia
convocatòria i sota la presidència d’en Josep Bardia 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. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta de constitució
de data 13 de juny 2015 i extraordinària de data 23 de juny de 2015).
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau.
3. Aprovació de factures, si s’escau.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2015.
5. Aprovar la certificació nº1 i única de l’obra “Reconstrucció d’un tram de mur de
contenció del carrer Basseta”.
6. Elecció del Jutge de pau i substitut del jutge de pau del municipi dels Torms.
7. Aprovar la cessió de l’immoble situat al Carrer Portal número 8 dels Torms.
8. Aprovar la cessió d’una part de la finca situada al polígon 4, parcel·la 161
9. Informes d’alcaldia.
10. Precs i preguntes.
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. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta de
constitució de data 13 de juny 2015 i extraordinària de data 23 de juny de
2015).
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El ple dóna per llegida l’acta de la sessió de constitució de data 13 de juny de 2015,
i l’acta extraordinària de data 23 de juny de 2015, i de conformitat amb l’establert a
l’article 110.3 del RL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, són aprovades per unanimitat amb les
següents esmenes:
En l’acta de constitució de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 2015, en el punt
número 4 on hi diu: declara constituïda la Corporació municipal dels Torm, hi ha de
dir: declara constituïda la Corporació municipal dels Torms.
En l’acta extraordinària del dia 23 de juny de 2015, en el punt número . Designació
dels membres de la Comissió Especial de Comptes, on hi diu: Joan Masip Guiu
(CIU), hi ha de dir: Josep Bardia Preixens (CIU).
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau.
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 54/2015 de data 30 de juny de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 62/2015 de data 10 d’agost de 2015.

3. Aprovació 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.
Així doncs, s’aprova per unanimitat la següent factura:
CONSTRUCCIONS SINOVI, factura nº724 de data 22/07/2015, per import de
37.459,70 euros, corresponent a l’actuació titulada “Reconstrucció d’un tram de mur
de contenció del carrer Basseta”.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2015.
L’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2010 són els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre
empreses i l’Administració, de conformitat amb el disposat el RDL 3/2011 que
aprova la refosa de la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:
Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
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Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de
canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments per
entitats asseguradores.
Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Per tant, les operacions comercials incloses seran aquelles que realitzin els poders
adjudicadors per a l’execució dels contractes d’obres, concessió d’obres públiques,
gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector
públic y el sector privat.
Així doncs, d’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010 resulta que les obligacions
reconegudes respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de pagament que
imposa la Llei són de 10 factures, per un import total de 9.068,19 euros, al 2n
trimestre de 2015.
5. Aprovar la certificació nº1 i única de l’obra “Reconstrucció d’un tram de
mur de contenció del carrer Basseta”.
Vista la documentació tècnica presentada i trobada conforme, l´alcalde proposa als
assistents l´aprovació de la següent certificació d´obra:
Certificació número nº1 i única de l’obra “Reconstrucció d’un tram de mur de
contenció del carrer Basseta”, corresponent a l’obra executada, l’import de la qual
ascendeix a 37.459,70 euros.
Aquesta obra està subvencionada per un ajut extraordinari de 33.713,73 euros del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.
Proposta que es aprovada per unanimitat.
6. Elecció del Jutge de pau i substitut del jutge de pau del municipi dels
Torms.
La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en data 16 de juny de 2015, va acordar que, per estar pròxim a finalitzar el termini
de quatre anys per al qual van ser nomenats els actuals jutges de pau, requerir als
ajuntaments que iniciïn els tràmits reglamentaris a fi de proposar al mateix tribunal
les persones que han de desenvolupar el càrrecs de jutge de pau titular i substitut.
Havent-se finalitzat el termini d’exposició al públic per a la convocatòria pública per
l’elecció del jutge de pau titular i substitut del municipi dels Torms, i havent-se
presentat dos sol·licituds.
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El ple acorda per 5 vots a favor i 0 en contra, és a dir per majoria absoluta, el
següent:
Primer.- Proposar com a jutge de pau titular i com a jutge de pau substitut, els
següents:
-

Sra. Anna Serentill Piñol, jutge de Pau titular
Sra. Ramona Arbonés Jordà, jutge de Pau substitut

Segon.- Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
7. Aprovar la cessió de l’immoble situat al Carrer Portal número 8 dels Torms.
Atesa la cessió gratuïta per part dels hereus del senyor Josep Olivé Piqué, fill de la
senyora Dolors Piqué Llavadot, com a propietaris de l’immoble situat al carrer Portal
núm. 8 del municipi dels Torms, sense cap mena de condició.
La finca consta inscrita al Registre de la Propietat de les Borges Blanques, Finca
350, tom 84, Llibre 3, Foli 124.
Atès que és d’interès per al municipi aquest immoble.
El Ple de l’Ajuntament dels Torms, competent segons el que preveu l’article 31 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprova per UNANIMITAT, el següent acord:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de l’immoble del carrer Portal núm. 8 del
municipi dels Torms, propietat dels hereus del senyor Josep Olivé Piqué.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament
dels Torms formalitzi aquesta cessió en escriptura pública, si s’escau.
8. Aprovar la cessió d’una part de la finca situada al polígon 4, parcel·la 161
Atès que el Sr. Ramon Serentill Masip ha manifestat davant d’aquest Ajuntament,
segons escrit amb registre d’entrada número 244 de data 16 de juliol de 2015, la
voluntat i la intenció en virtut de la qual ofereix una donació pura i simple (cessió
gratuïta) de l’immoble a continuació esmentat, del qual, segons ell n’és propietari:
-

61,00 m2 de la finca rústica situada al polígon 4, parcel·la 161 del terme
municipal dels Torms (referència cadastral 25281A004001610000WF).

Amb la següent condició:
-

Reconstruir el pilar cantoner de la finca de la seva propietat amb pedra
cantonera del país.

D’acord amb les dades cadastrals, el titular de la finca situada al polígon 4, parcel·la
161
del
terme
municipal
dels
Torms,
amb
referència
cadastral
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25281A004001610000WF, és el senyor Ramon Serentill Masip. Tanmateix,
l’Ajuntament no ha pogut trobar la descripció registral a nom del senyor Ramon
Serentill Masip.
Atès que és d’interès per al municipi la cessió d’aquest terreny.
Atès que s’ha sol·licitat informe al tècnic municipal per tal de què informi sobre el
valor de la condició imposada i el valor del bé que es cedeix
És per això que, ell Ple de l’Ajuntament dels Torms, competent segons el que
preveu l’article 31 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprova per unanimitat, el següent acord:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de 61,00 m2 de la finca situada al polígon 4,
parcel·la 161, per part del Sr. Ramon Serentill Masip,CONDICIONADA a què el
valor del bé cedit (61,00 m2) sigui superior al valor de la condició (reconstruir el
pilar cantoner de la finca de la seva propietat amb pedra cantonera del país).
En cas que, un cop obtingut l’informe del tècnic municipal, el valor de la condició
imposada sigui superior al valor del bé que es cedeix, aquest acord quedarà
automàticament anul·lat.
Segon.- Acceptar la cessió gratuïta de 61,00 m2 de la finca situada al polígon 4,
parcel·la 161, per part del Sr. Ramon Serentill Masip,CONDICIONADA a què el Sr.
Ramon Serentill Masip acrediti degudament la seva propietat, mitjançant escriptura
pública i nota simple del Registre de la Propietat actualitzada.
En cas contrari aquest acord quedarà automàticament anul·lat.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament dels
Torms formalitzi aquesta cessió en escriptura pública, si s’escau
9. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha cap.
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha cap.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 10:00 hores del dia 11 d’agost 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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