ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 04/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 19 de maig de 2015
Hora: a les 12:00 hores
Lloc: Ajuntament dels Torms
ASSISTENTS:
Sr. Joan Masip Guiu, alcalde
Sr. Gregori Gòmez Guasp, regidor
Sr. Jordi Reig Panés, regidor
Sra. Carme Oliva Inglès, regidora
Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor
Secretària: Anna Cornellana Martí
Als Torms a 19 de maig de dos mil quinze. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia
convocatòria i sota la presidència d’en Joan Masip i Guiu, 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 ordinària
de data 24 de març de 2015 i extraordinària de data 28 d’abril 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'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2014.
5. Informes d’alcaldia.
6. 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
ordinària de data 24 de març de 2015 i extraordinària de data 28 d’abril de
2015).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de data 24 de març de 2015 i de
la sessió extraordinària de data 28 d’abril 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.
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25/03/2015. Decret d’Alcaldia 21/2015 d’atorgament de llicència d’obres.
25/03/2015. Decret d’Alcaldia 22/2015 d’aprovació d’una factura.
25/03/2015. Decret d’Alcaldia 23/2015 d’atorgament de llicència d’obres.
31/03/2015. Decret d’Alcaldia 24/2015 d’aprovació de factures.
14/04/2015. Decret d’Alcaldia 25/2015 d’atorgament de llicència d’obres.
21/04/2015. Decret d’Alcaldia 26/2015 d’atorgament de llicència d’obres.
21/04/2015. Decret d’Alcaldia 27/2015 d’aprovació d’una factura.
21/04/2015. Decret d’Alcaldia 28/2014 d’informació públic d’un expedient.
21/04/2015. Decret d’Alcaldia 29/2015 de concórrer a la subvenció de
manteniment de consultoris de la Diputació de Lleida, any 2015.
28/04/2015. Decret d’Alcaldia 30/2015 de concórrer a la subvenció de
l’Institut Català de la Dona, anualitat 2015.
30/04/2015. Decret d’Alcaldia 31/2015 d’aprovació de factures.
05/05/2015. Decret d’Alcaldia 32/2015 de concórrer a la subvenció de
càrrecs electes 2015.
05/05/2015. Decret d’Alcaldia 33/2015 de concórrer a la subvenció de
socorristes 2015.
05/05/2015. Decret d’Alcaldia 34/2015 de concórrer a la subvenció de
joventut anualitat 2015.
05/05/2015. Decret d’Alcaldia 35/2015 d’aprovació de la Liquidació de
l’exercici 2015.
18/05/2015. Decret d’Alcaldia 36/2015 d’aprovació de padrons fiscals
18/05/2015. Decret d’Alcaldia 38/2015 d’aprovació d’una factura i concórrer a
la subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), oferta cultural 2015.
18/05/2015. Decret d’Alcaldia 39/2015 d’adjudicació de l’obra “urbanització
de l’accés al nucli des del carrer Basseta”
18/05/2015. Decret d’Alcaldia 40/2015 d’atorgament d’uns subvenció a
l’Associació de dones Salagut.

Així com s’acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets d’Alcaldia:
•

18/05/2015. Decret d’Alcaldia 37/2015 relatiu a augment de jornada laboral i
compensacions econòmiques del personal.

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.
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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.
4. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici
2014.
El senyor alcalde dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2014 de
l'Ajuntament, tancat a 31 de desembre de 2014:
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 35/2015
ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre
de 2014 el resultat següent:
Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de depeses: 241.224,67
Modificacions de despeses: 46.612,00
Pressupost definitiu de despeses: 287.836,67
Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos: 241.224,67
Modificacions d’ingressos: 46.612,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 287.836,67
Resultat pressupostari de l’exercici:
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
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
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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
(+) 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

125.402,23

Romanent de tresoreria total

125.402,23

Romanents de crèdit:
1.- Pressupost definitiu ...................................287.836,67
2.- Obligacions reconegudes netes ..................262.849,16
3.- Romanent de crèdit (1-2) .............................24.987,51
4.- Crèdits d’incorporació obligatòria .........................0,00
Compromesos ...................................................0,00
No compromesos ...............................................0,00
5.- Crèdits d’incorporació no obligatòria ....................0,00
Compromesos ....................................................0,00
No compromesos (S.autoritzacions) ....................0,00
No compromesos (S.Crèdit disponible) ...............0,00
6.- Total crèdits incorporables ..................................0,00
7.- Crèdits no incorporables ..............................24.987,51
Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, estableix que les
corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i
els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de
finançament

295.331,06
256.607,96
38.723,10
-697,06
1.069,56
0,00
0,00
0,00
-2,90
0,00
0,00
0,00
295.703,56
256.605,06
39.098,50

Per tant, atès que el resultat és de 39.098,50 euros, la liquidació del pressupost de
l’exercici 2014 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa
presenta una capacitat de finançament de 39.098,50 euros.
Compliment de la Regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb
aquell que es desprèn de la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la
part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les
Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per
la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”,
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de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig
termini de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau,
afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
Així dons, per avaluar el compliment de la regla de la despesa en la liquidació del
pressupost de l'exercici 2014, la base de càlcul que utilitzarem serà la liquidació
aprovada del pressupost de l'any 2013. Aquesta taxa per a l’exercici 2014 és de
l’1,5%.
El límit de despesa de la liquidació de l’exercici 2013 és de 170.296,31 euros.
La despesa computable de la liquidació de l’exercici 2014 és de 125.865,19 euros.
Per tant, la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 compleix amb la regla de la
despesa, ja que el límit en termes totals es troba per sobre del pressupost liquidat.
Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats
recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final
trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Rati deute viu1= [( capital viu a c/t i ll/t ) / Ingressos corrents liquidats (1-5)] x 100 =
= [ 9.362,14 / 265.719,06 ] x 100 = 3,52 %

1

Una pòlissa de crèdit no computa en el càlcul del deute viu si està amortitzada a 31-12, i tampoc
s’ha d’incloure la devolució de tributs de l’estat.
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Per tant, la liquidació de l’exercici 2014 compleix amb el límit de deute, atès els
límits establerts per a l’endeutament, a la normativa establerta.
2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 33,14 dies.
El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre
• El resultat pressupostari de l’exercici
• Els romanents de crèdit
• El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general
del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi
de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte
la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles
especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
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6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es
refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els
comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes,
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Per tant, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici de 2014 d’acord
amb el que figura en la part dels antecedents.
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió
que se celebri.
Tercer.- Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Administracions Públiques.”
5. Informes d’alcaldia.
L’alcalde comenta entre els assistents:
Primer.- Informa que a partir del dia 25 de maig de 2015, l’administrativa
augmentarà la seva jornada laboral 1 hora diària, i l’horari que farà serà
segurament de 8:00 a 13:00 a l’estiu (l’horari d’atenció al públic serà de 8:00-9:00 i
de 12:00-13:00), i de 9:00 a 14:00 a l’’hivern.
Segon.- Exposa que fins al dia 26 de maig es pot sol·licitar al Consell Esportiu de
les Garrigues la prestació del servei de socorrisme durant l’estiu 2015. En aquest
sentit, explica que el preu serà el mateix que hi ha hagut durant els darrers quatre
anys.
És per això que informa que s’optarà de nou per aquest servei i sol·licitarà al
Consell Esportiu de les Garrigues la prestació del servei de socorrista.
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Tercer.- Pel que fa a l’adjudicació del bar de les piscines, informa que es creu idoni
i oportú no prendre cap decisió atès les properes eleccions municipals del dia 24 de
maig de 2015, per la qual cosa exposa que s’opta perquè el nou equip de govern
decideixi sobre aquest tema.
Quart.- Quan al petit esfondrament que hi ha a les piscines, explica que ha d’anarhi l’empresa SINOVI a mirar-s’ho.
Cinquè.- Respecte a les obres del carrer Basseta, informa que la setmana vinent
l’empresa adjudicatària començarà les obres.
Sisè.- Referent a les obres de reforma del casal, exposa que la factura ascendeix a
la quantitat adjudicada de 20.551,28 euros, però que hi ha alguns altres
electrodomèstics que s’han col·locat i que no estan inclosos en aquesta factura.
Setè.- Pel que fa a la Raquel, la noia que realitza el pla d’ocupació, informa que el
proper dia 27 de maig finalitza el contracte.
6. Precs i preguntes.
El Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor, respecte al servei de socorrista, exposa que
per a ell el millor seria canviar el socorrista cada cert temps, ja que sinó es mal
acostumen, per la qual cosa proposa demanar una llista de candidats al Consell
Esportiu i triar algú.
El Sr. alcalde li respon dient que en principi el criteri que segueix el Consell Esportiu
per assignar el socorrista a cada ajuntament és que, si el socorrista està a gust al
poble i l’ajuntament també, l’any següent es repeteix
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 13:00 hores del dia 19 de maig 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

Joan Masip i Guiu
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