ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 1/2016
Caràcter: Ordinari
Data: 2 de febrer de 2016
Hora: de les 08:30 hores a les 10:45 hores
Lloc: Ajuntament dels Torms
ASSISTENTS
Josep Bardia Preixens, alcalde
Josep Masip Flix, regidor
Xavier Ortiz Masip, regidor
Josep Guiu Clarimon, regidor
Núria Farrús Oliva, regidora
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les
Garrigues a l’Ajuntament dels Torms
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta ordinària de 3
de novembre de 2015 i extraordinària de data 24 de novembre 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, 4rt trimestre 2015.
5. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2017.
6. Aprovació de l'inventari municipal de l'Ajuntament dels Torms a 31 de desembre de
2015.
7. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019.
8. Aprovar l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’ús de la sala de
vetlla.
9. Aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals, si s’escau.
10. Aprovar el nomenament de la nova secretaria del jutjat de pau.
11. Informes d’alcaldia.
12. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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
ordinària de 3 de novembre de 2015 i extraordinària de data 24 de novembre
de 2015).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de data 3 de novembre de 2015,
i l’acta extraordinària de data 24 de novembre 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.
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 77/2015 de data 4 de novembre de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 3/2016 de data 29 de gener de 2016.

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

Decret d’Alcaldia número 78/2015 de data 5 de novembre de 2015 i Decret
d’Alcaldia 2/2016 de data 19 de gener de 2016.

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.
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’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt 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 9 factures, per un import total de 18.067,06 euros, al 4rt
trimestre de 2015.
5. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2017.
Atès la Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de festes Locals a
Catalunya per a l’any 2017.
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, on s’estableix que les dues festes locals han d’anar
fixades per Ordre de la Conselleria de Treball a proposta dels municipis respectius.
Tenint en compte l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquest
ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Proposar com a festes locals per a l’any 2017 els següents dies:
-

17 de gener de 2017 – St. Antoni (dimarts)
8 de maig de 2017 – Festa Major (dilluns)

Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació, a la
Cooperativa, al Molí dels Torms i a la botiga de la Mireia.
6. Aprovació de l'inventari municipal de l'Ajuntament dels Torms a 31 de
desembre de 2015.
El Sr. Alcalde exposa als Srs. Regidors l'inventari municipal actualitzat a data 31 de
desembre de 2015 per tal que es procedeixi a la seva aprovació.
D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals
i l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
Ple municipal adopta el següent,
Per tot, per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, s'acorda:
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Primer.- Aprovar l'inventari revisat a 31 de desembre del 2015.
Segon.- Exposar al públic l’expedient durant un termini de 20 dies hàbils al tauler
d’anuncis de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, pe què les persones
interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions o
al·legacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense
haver-se'n produïdes, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Trametre una còpia de l'inventari municipal al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial d'Hisenda a Lleida.
7. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019.
Antecedents
Emès l’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini,
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de
la despesa.
Fonaments de dret
1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.
2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa
de les respectives Administracions Públiques.
2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques.
3. L’article 6 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,
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determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els
plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració dels seus
Pressupostos anuals.
Per tot l’exposa’t, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord
amb el detall adjuntat a l’expedient.
Segon.- Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini (període
2015-2017) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que
estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012.
8. Aprovar l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’ús de la sala
de vetlla.
Atesa la necessitat que l’ajuntament dels Torms disposi d’una ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a l’ús de la sala de vetlla.
L’alcalde proposa als assistents:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l’ús
de la sala de vetlla.
Segon. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant
un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província, dins el qual període els interessats podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el
termini esmentat sense haver-se'n produïdes, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre del reglament, la qual
entrarà en vigor el dia de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la
modificació o derogació, anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el
text i, inserir-lo en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. També comunicar el present
acord i el text íntegre de l’ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya.
9. Aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals, si s’escau.
Per providència de l’Alcaldia amb data 19 de gener de 2016 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals següents:
a) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
b) Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal
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Així com encarregar a la secretària interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un
informe jurídic sobre el procediment a seguir.
Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe sobre el
procediment a seguir per a la modificació de les ordenances vigents fiscals
esmentades anteriorment.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret en l’article 6è s’estableix la
quota tributària, segons el redactat següent:
Apartat únic. Per la sol·licitud d’informes tècnics i publicacions es cobrarà el
següent:
Publicacions al BOP ..................................... 35,00 euros
Publicacions en un diari ............................... 300,00 euros
Informes tècnics (segons quadre adjunt):
Informes per a comunicacions d'obres

25,00 €

Informe per a llicències urbanístiques

75,00 €

Segon informe per esmenar deficiències i requeriments

50,00 €

Informe de compatibilitat urbanística

75,00 €

Informe d'inspecció d'obres

75,00 €

Informe sobre l'estat de conservació d'un edifici

75,00 €
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Informe de ruïna d'edificis

100,00 €

Informe pericial

75,00 €

Valoracions econòmiques

75,00 €

Llicències de 1a ocupació ( habitatge unifamiliar)

100,00 €

Llicències de 1a ocupació ( Edifici Plurifamiliar - 1er habitatge)

100,00 €

Llicències de 1a ocupació ( Edifici Plurifamiliar - a partir del 2n habitatge)

50,00 €

Informe per a reagrupament familiar

100,00 €

Informe de régim urbanístic

100,00 €

Informe per a segregacions de finques

100,00 €

Informe per a divisions horitzontals

100,00 €

Informe de solidesa

100,00 €

Informe de compliment de normativa

100,00 €

Informe per a legalització d'obres

100,00 €

Informe d'antiguitat i legalitat d'un habitatge

100,00 €

Altres informes pels particulars

100,00 €

Altres informes per l' ajuntament

75,00 €

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de
l’Ordenança reguladora de la taxa de cementiri municipal
El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret en l’article 6è s’estableix la
quota tributària segons el redactat següent:
Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris
a) nínxols perpetus ................... 375,00 euros
Epígraf segon.- Conservació i neteja
a) per nínxol .................................... 4,50 euros
b) per panteó ................................... 24,00 euros
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris
per part de l’ajuntament.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
10. Aprovar el nomenament de la nova secretaria del jutjat de pau.
Atès l’actual secretaria del jutjat de pau dels Torms, la Sra. Maria Carme Piñol
Abella, causarà baixa mèdica i maternal properament, i atès que s’ha contractat a la
Sra. Ramona Solé Freixes com a administrativa.
És per això que, el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 112 del la Llei 8/1987,
15 d’abril, acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Donar-se per assabentat del nomenament de la Sra. Ramona Solé
Freixes, com a secretaria del Jutjat de Pau, des del dia en què l’actual titular causi
la baixa.
Segon.- Proposar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el
nomenament de la Sra. Ramon Solé Freixes, com a secretària del Jutjat de Pau del
municipi dels Torms, des del dia en què l’actual titular causi la baixa.
Tercer.- Trametre el present acord a la Subdirecció General del Suport Judicial al
Departament de Justícia.
Quart.- Comunicar a la Subdirecció General del Suport Judicial al Departament de
Justícia el dia exacte de la baixa de l’actual titular i, per tant, la corresponen alta de
la Sra. Ramona Solé Freixes.
11. Informes d’alcaldia.
L’alcalde informa als assistents:
Primer.- Informa que van tenir una reunió amb el Sr. Jordi Curcó Pueyo, director
dels Serveis Territorials de Governació a Lleida, pel tema de tots els deutes que té
la Generalitat amb l’Ajuntament (Fons de Cooperació Local de Catalunya,
subvenció càrrecs electes, ...), i aquest els va respondre que de moment no
cobrarien ja que només li quedaven 3 setmanes al càrrec, i això ho haurien de
parlar amb el nou càrrec.
De totes maneres, l’alcalde exposa que els va atendre molt bé i els hi va dir que
miraria de fer tot el que pogués.
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Segon.- Exposa que també es van reunir amb el Sr. Joan Eroles Samarra, cap de
Relacions amb el món local de la Diputació de Lleida, per preguntar-li com estava la
subvenció que es va demanar per la finalització de la xarxa de clavegueram (la
zona del cal felipet), i aquest els hi va dir que encara no està aprovat però els
donava la paraula de què els hi donarien subvenció.
També li van parlar sobre el cas d’un altre veí del poble, que també se li omple el
tros d’aigua (el vancal del Sr. Xavier Guiu Vilaplana), per a demanar-li que els
serveis tècnics de la Diputació s’ho vinguessin a mirar. Explica que el Sr. Eroles els
va respondre que sí que hi farien anar a algú, però que ara el cap estava de baixa i
quan tornés vindria.
Per altra banda, informa que també li van preguntar al Sr. Eroles quan es cobraria
la subvenció que queda pendent de cobrar de l’obra titulada “Urbanització de
l’accés al nucli des del carrer Basseta”, que es va justificar al mes d’agost. L’alcalde
explica que el Sr. Eroles els hi va dir que de moment no la cobrarien perquè els
serveis jurídics estaven estudiant si cal cartell de l’obra o no (tot i que a les bases
de la subvenció no hi posa), i que el nostre ajuntament no era l’únic que es troba en
aquesta situació.
Finalment, li van preguntar al Sr. Eroles pel tema d’ajuts econòmic per a la
realització d’obres, i aquest els va respondre que han de demanar ajuts directes.
Tercer.- Informa que respecte les obres que s’ha de fer per la Sala de Vetlla, s’han
de demanar pressupostos i preveuen que iniciar-les en 2 o 3 mesos.
Quart.- Pel que fa al tema de riscos laborals, l’empresa Chek Risc els va fer la
revisió mèdica als dos treballadors de l’ajuntament i a ell i tot ha sortit correcte.
També explica que van venir per revisar les instal·lacions, senyalitzacions, ... i els
van passar un llistat de coses que caldrà anar subsanant.
I finalment, exposa que els dos treballadors i ell van realitzar un curs de riscos
laboral de 4 hores de durada amb un cost de 25 euros (IVA no inclòs) per persona.
Cinquè.- Informa que ja s’han contractat les orquestres per la festa major amb
mateix representant que els altres anys, l’empresa Tres de tres.
Sisè.- Exposa que van tenir una reunió amb totes les associacions del poble per
parlar sobre el calendari de festes i activitat per a l’any 2016.
Setè.- Informa que es farà un pregó per recordar als veïns que cal vigilar amb els
excrements dels gats i els gossos.
12. Precs i preguntes.
El Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor, exposa que al local dels joves hi la tassa d’un
sanitària trencada i li diu que en comprarà una.
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El Sr. alcalde li respon dient que d’acord, endavant.
El Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor, exposa que hi ha dos vidres trencats de les
faroles del cas antic i que caldria canviar-los.
El Sr. alcalde li respon dient que d’acord, es tindrà en compte.
El Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor, exposa que els rètols de l’entrada al poble
estan malament i caldria canviar-los per uns de nous.
El Sr. alcalde li respon dient que d’acord, es miraran de canviar.
El Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor, proposa comprar un desfibril·lador.
El Sr. alcalde li respon dient que li sembla un bona proposta i també es tindrà en
compte.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a
secretària, certifico.
La Secretària-interventora,

Vist i plau
L’Alcalde,

Anna Cornellana Martí

Josep Bardia Preixens
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