ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 01/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de gener 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 27 de gener 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 2 de desembre de 2014).
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 2014.
5. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018.
6. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2016.
7. Aprovar la modificació dels estatuts de LOCALRET.
8. Adjudicar l’obra “Construcció d’un tram de mur de contenció del C/Basseta”.
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 i abans d’iniciar la sessió, el Sr. alcalde manifesta la
necessitat d’incloure un nou punts en l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte:
-

Aprovar el document tècnic titulat “Millora de diversos camins”.
Aprovar concórrer a la subvenció d’ús d’àrids reciclats (Resolució
TES/2677/2914, de 25 de novembre).
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D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2003,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Real Decret 2568/86, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el ROF, el Ple ratifica la urgència dels assumptes i
s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 9 i 10.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta de
ordinària de data 2 de desembre de 2014).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de data 2 de desembre de 2014,
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, és
aprovada 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:













03/12/2014. Decret d’Alcaldia 59/2014 aprovació d’una factura.
09/12/2014. Decret d’Alcaldia 60/2014 d’aprovació del calendari fiscal de
cobrança 2015.
09/12/2014. Decret d’Alcaldia 61/2014 d’adhesió a un conveni de la
Diputació de Lleida per al cobrament del FCLC.
10/12/2014. Decret d’Alcaldia 62/2014 d’atorgament de llicència d’obres.
23/12/2014. Decret d’Alcaldia 63/2014 d’adjudicació de l’obra “Reformes
interiors al Casal”.
23/12/2014. Decret d’Alcaldia 64/2014 de sol·licitud d’una ajut per a
l’adequació d’una planta per a destinar-la a sala de vetlla.
23/12/2014. Decret d’Alcaldia 65/2014 d’aprovació d’un conveni amb el
Consell Comarcal de les Garrigues per desenvolupar el Programa Treball i
Formació.
23/12/2014. Decret d’Alcaldia 66/2014 d’aprovació de factures.
07/01/2015. Decret d’Alcaldia 1/2015 d’aprovació de la pòlissa de tresoreria
2015.
13/01/2015. Decret d’Alcaldia 2/2015 d’aprovació d’un conveni amb el Servei
Català de la Salut per al manteniment del consultori mèdic local.
13/01/2015. Decret d’Alcaldia 3/2015 d’atorgament de llicència d’obres.
20/01/2015. Decret d’Alcaldia 4/2015 d’atorgament de llicència d’obres.

Així com s’acorda per unanimitat ratificar el següent Decret d’Alcaldia:


13/01/2015. Decret d’Alcaldia 2/2015 d’aprovació d’un conveni amb el Servei
Català de la Salut per al manteniment del consultori mèdic local.

3. Aprovació de factures, si s’escau.
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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, 4t trimestre 2014.
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.
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 28.683,74 euros, al 4rt
trimestre de 2014.
5. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018.
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.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2016 a 2018, prenent com a base el
pressupost liquidat de l’exercici 2014 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015.
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Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat
per la seva realització.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb
els eixos d’actuació d’aquest mandat.
Fonaments de dret
1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial, 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 i
de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de
les respectives Administracions Públiques.
- 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
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques.
2. 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,
de 27 d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
els marcs pressupostaris.
3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32de la LOEPSF, modificat
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en
el sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit,
aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions
Locals, 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
de deute.
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la
possibilitat d'invertir
quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de
finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels
ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament
inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertirsempre i quan es destini el
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percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a
què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2015, les consideracions a tenir en
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit.
Per tot l’exposa’t, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, 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.
6. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2016.
Atès la Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de festes Locals a
Catalunya per a l’any 2016.
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 2016 els següents dies:
-

18 de gener de 2016 – dilluns
9 de maig de 2016 – 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.
7. Aprovar la modificació dels estatuts de LOCALRET.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
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d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui
d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar
en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment
aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit
per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament
de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
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Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general
de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció
de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits
i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat
a l’Assemblea General del Consorci.
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32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions
pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els
membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva
aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a
membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així
aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament
l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública
de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les
al·legacions i les esmenes corresponents”.
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Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini
de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
És per tot això que el ple aprova per unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària
de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
8. Adjudicar l’obra “Construcció d’un tram de mur de contenció del
C/Basseta”.
Identificació de l’expedient
Expedient de contractació a través de contracte menor d’obra “Reconstrucció d’un
tram de mur de contenció al carrer Basseta”.
Antecedents
Aquest ajuntament vol contractar les obres consistents en “Reconstrucció d’un tram
de mur de contenció al carrer Basseta”.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 37.459,70 euros, IVA inclòs, i atès
que aquesta obra no es troba contemplada en el pressupost de despeses de
l’exercici 2015, aprovat pel Ple de l’Ajuntament realitzat en sessió ordinària de data
2 de desembre de 2014, caldrà realitzar una modificació de crèdit, mitjançant el
qual s’habilitarà la corresponent consignació pressupostària en import adequat i
suficient, amb partida pressupostaria 450 / 619.
Plaça Major, 4

- 25164 - ELS TORMS - Tel. 973 128 113 Fax. 902 60 24 43
E-mail secretaria@elstorms.cat

La incoació de l’expedient ha esta efectuada a través de Providència del Sr. Alcalde
de data 13 de gener de 2015.
La Secretaria Intervenció municipal ha emès informe sobre el procediment a seguir
i el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar
Fonaments de dret
La normativa aplicable és la següent:
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la
llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que
no estigui derogat per la LCSP.
e) Articles 273 a 281 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 (TRLMRLC), en
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP.
Per tot l’exposa’t, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres per la “Reconstrucció d’un tram de
mur de contenció al carrer Basseta” a l’empresa CONSTRUCCIONS SINOVI, amb
adreça carrer Calvari, número 14 del municipi de Bellaguarda, CP 25177, pel preu
de 37.459,70 euros (IVA inclòs), i d’acord amb el document tècnic.
Segon.- La despesa s’haurà d’incorporar mitjançant una modificació de crèdit, en el
pressupost de despeses de l’exercici 2015 , amb partida pressupostaria 450 / 619.
Tercer.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es
tramiti el pagament si s’escau.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu
dies a partir de la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
9. Aprovar el document tècnic titulat “Millora de diversos camins”.
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Atès el document tècnic titulat: “Millora de diversos camins”, amb un pressupost
d’execució per contracta de 27.950,95 euros.
D’acord amb el que preveu l'article 235 del DL 2/2003, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com també l'article 37.2 del Decret
179/95 pel qual s'aprova el Reglament d'Obres i Serveis de Catalunya.
Per tot l’exposa’t, el ple aprovar per unanimitat:
Primer.- Aprovar el document tècnic titulat “Millora de diversos camins” per import
de 27.950,95 euros.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un més de conformitat amb
l’article 235 del DL 2/2003 i l’article 37.2 del Decret 179/95.
10. Aprovar concórrer a la subvenció d’ús d’àrids reciclats (Resolució
TES/2677/2914, de 25 de novembre).
Atès la Resolució TES/2677/2014, de 25 de novembre, per la qual es fa pública la
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques
municipals de Catalunya.
Atès que l’Ajuntament té la intenció de dur a terme l’actuació titulada “Millora de
diversos camins” situats al terme municipal dels Torms.
Per tot l’exposa’t el ple aprova per unanimitat:
Primer.- Concórrer a la subvenció convocada per la Resolució TES/2677/2014, de
25 de novembre, per tal de dur a terme l’actuació titulada “Millora de diversos
camins”, per un import de 27.950,95 euros.
Segon.- Autoritzar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) perquè transfereixi
l’import subvencionat al compte bancari del gestor administrador.
11. Informes d’alcaldia.
L’alcalde comenta entre els assistents:
Primer.- Pel que fa a la realització de l’actuació “Construcció d’un tram de mur de
contenció del C/Basseta”, informa que segurament ara al mes de febrer els
ingressaran una bestreta del 100% de la subvenció.
Segon.- Respecte a tot el deute que la Generalitat de Catalunya té pendent de
pagar a l’Ajuntament dels Torms, informa que segons dades del web del
Departament d’Economia i Finances, aquest ascendeix a la quantitat de 109.897,02
euros, corresponents al Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC), a una
subvenció de l’Institu Català de la Dona (ICD), a una subvenció del jutjat de pau, a
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la bestreta de l’obra de “Construcció d’un tram de mur de contenció del C/Basseta”,
i altres.
Tercer.- Informa que avui han vingut les tècniques de joventut per a parlar dels dos
cursos de formació que queden pendent de fer. Per això exposa que el curs de
manipulació d’aliments es farà el dia 28 de febrer al matí, i el de cultiu ecològic
durant el mes de març.
També explica que es duran a terme a les escoles, i que en principi estan oberts a
tothom, tant joves, com altra gent siguin o no del municipi. I pel que fa al cost,
exposa que estan subvencionats pel Departament de Joventut però que en altre
pobles fan pagar algo per la inscripció.
Quart.- Quan al Pla d’Ocupació, explica que va venir la Montse, la coordinadora
comarcal, per a fer una valoració de la feina i se li va dir que l’Ajuntament estava
content amb les tasques realitzades.
Tanmateix, referent als dies de vacances i personal dels que disposa la Raquel,
exposa que té 11 dies dels quals ja n’ha disposat 4, i que els divendres assisteix a
un curs de formació a les Borges Blanques, tal i com estableix la convocatòria de
subvenció. També informa que al seu dia també se li va fer la revisió mèdica
pertinent.
Cinquè.- Pel que fa a l’ajut del Departament d’Agricultura per arreglar les
barbacoes, informa que l’empresa pública la Forestal Catalana ha demanat altres
pressupostos, i se n’ha demanat un a l’empresa SINOVI però encara està pendent
de trametre’l.
Sisè.- Respecte a les obligacions que estableix la nova Llei de transparència,
informa que a partir d’ara totes les actes del 2014 i següents anys es penjaran a la
web municipal, així com altra informació que els sigui obligatòria.
Setè.- Informa que es van reunir amb totes les associacions per a marcar el
calendari d’actuacions que es realitzen durant l’any (carnestoltes, festa de les
dones i altres).
Vuitè.- Pel que fa a l’estat de les pistes comarcals, explica que des del Consell
Comarcal es va fer una inspecció de les pistes perquè potser hi haurà la possibilitat
d’arreglar-ne algunes amb un ajut de la Diputació de Lleida.
Novè.- Quan al Consorci Garrigues, informa que els membres de la Junta del
Consorci van tenir una reunió on els hi van explicar que el període del PDR està
exhaurit, i que el nou està pendent d’aprovar-se i comportarà canvis en els Grups
d’Acció Local (GAL), ja que ara uniran diferents GAL’s basant-se amb el número
d’habitants (uns 30.000 habitants). És per això que informa que van demanar que
es fes una reunió amb els membres del GAL per a demanar al Departament que
mantingui el seu GAL (Garrigues-Segrià).
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12. Precs i preguntes.
El Sr. Josep Guiu Clarimon, regidor, pregunta quina és la situació de l’agutzil, ja
que sempre van junts amb la Raquel, la noia del Pla d’Ocupació.
El Sr. alcalde li respon dient que el tema està com estava, i que el fet de què vagin
junts és perquè creu que així està més motivat, i tanmateix, ha d’acompanyar en
segons quines coses.
El Sr. Jordi Reig Panés, regidor, pregunta si hi ha hagut algun canvi amb l’agutzil, ja
que continua utilitzant el seu cotxe i va dir que no l’usaria més.
El Sr. alcalde li respon dient que no hi ha hagut cap canvi.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 13:20 hores del dia 27 de gener 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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