ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 03/2015
Caràcter: Extraordinari
Data: 28 d’abril 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 28 d’abril 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. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions locals
del dia 24 de maig de 2015.
2. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 1r trimestre 2015.
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. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions
locals del dia 24 de maig de 2015.
Atès que pel Real Decret 233/2015, de 30 de març, s’han convocat les eleccions
local, que s’han de celebrar el proper dia 24 de maig de 2015.
Atès que segons disposa l´article 26 de la Llei 5/1985 del Règim Electoral General,
s´han d´efectuar els sortejos dels electors que han de formar part de les Meses
Electorals.
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Els assistents procedeixen a efectuar aquest sorteig i atès el seu resultat s´acorda
unànimement nomenar els integrants de la Mesa electoral per les eleccions locals a
celebrar el proper dia 24 de maig de 2015. Els membres, titulars i suplents que han
estat elegits són els següents:
- President: Assumpta Reig Riera
- Vocal 1: Ramon Piñol Masip
- Vocal 2: Mireia Rius Masip
- Suplent 1 President: Jose Ramon Rius Masip
- Suplent 1 Vocal 1: Josep Flix Masip
- Suplent 1 Vocal 2: Maria Dolors Farrús Piñol
- Suplent 2 President: Pilar Flix Huguet
- Suplent 2 Vocal 1: Candido Farrús Piñol
- Suplent 2 Vocal 2: Josep Antoni Flix Siuraneta
2. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 1r 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.
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 11 factures, per un import total de 3.513,44 euros, al 1r
trimestre de 2015.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 12:20 hores del dia 28 d’abril de 2015, de la qual s’estén la present
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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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