ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DELS TORMS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 10/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 3 de novembre de 2015
Hora: a les 9:00 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 3 de novembre 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 ordinària de
11 d’agost de 2015 i extraordinària de data 1 de setembre 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, 3r trimestre 2015.
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2016, la plantilla
orgànica i les bases d’execució.
6. Aprovar la denominació d’una plaça al municipi dels Torms.
7. Informes d’alcaldia.
8. 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 l’acta de les operacions de delimitació del terme dels Torms i
Bellaguarda.
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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 7.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta
ordinària de 11 d’agost de 2015 i extraordinària de data 1 de setembre de
2015).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de data 11 d’agost de 2015, i
l’acta extraordinària de data 1 de setembre 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 63/2015 de data 31 d’agost de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 76/2015 de data 3 de novembre 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.
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, 3r 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 8 factures, per un import total de 21.555,46 euros, al 3r
trimestre de 2015.
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2016, la plantilla
orgànica i les bases d’execució.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
En data 20 d’octubre de 2015 l’interventor ha emès els informe relatiu als equilibris
bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la LOEPSF.
En data 20 d’octubre de 2015 la secretaria intervenció va emetre informe sobre el
procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost.
FONAMENTS DE DRET
4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost
complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que
l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També
afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar
sense dèficit inicial.
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació
inicial del pressupost.
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada
en vigor del pressupost.
4.5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
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4.6. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
4.7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi
d'Estabilitat Pressupostària.
4.8. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
4.9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
4.10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig (DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
4.12. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per
Eurostat.
4.13. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
4.14. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tant, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici de 2016, d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic; el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST INGRESSOS
Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. V Cap. VII Cap. IX -

Impostos directes ……..………….........
25.100,00 €
Impostos indirectes .............................
300,00 €
Taxes i altres ingressos ……................. 41.450,00 €
Transferències corrents ………….......... 107.775,00 €
Ingressos patrimonials …..................... 15.525,00 €
Transferències de capital ………...........
0,00 €
Passius Financers ..............................
0,00 €
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ..........

190.150,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV

- Despeses de personal ………………....
36.300,00 €
- Despeses de béns corrents i serveis .. 127.050,00 €
- Despeses financeres …………………...
1.350,00 €
- Transferències corrents ………………..
18.250,00 €
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Cap. VI Cap. IX -

Inversions reals ………………………...
Passius financers ……………………….
TOTAL ESTAT DE DESPESES ….…

4.000,00 €
3.200,00 €
190.150,00 €

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 201.566,55
euros.
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici del 2016.
Quart.- Aprovar la plantilla orgànica i relació de llocs de treball per a l'exercici de
2016.
PLANTILLA ORGÀNICA
1. Òrgans de govern
Alcalde a jornada 75%
2. Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Exempció de la plaça de Secretaria Intervenció per resolució del Departament de
Governació GAP/2104/2007, de 6 de juny. (actualment aquest servei es presta des
del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de les Garrigues).
2.2.Escala administració general
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: administratiu. Categoria professional:
administratiu. Grup: C1.
3.- Personal laboral fix
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: agutzil. Categoria professional: peó d’oficis
varis.
RELACIÓ DE LLOCS
1. D’òrgans de govern
Alcalde a jornada 75%
2. De Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Exempció de la plaça de Secretaria Intervenció per resolució del Departament de
Governació GAP/2104/2007, de 6 de juny. (actualment aquest servei es presta des
del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal de les Garrigues).
2.2.Escala administració general
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: administratiu. Grup: C1. Nivell complement destí: 22.
Complement específic: Sí. Jornada: parcial. Sistema de provisió: concurs-oposició.
Titular: M.C.P.A.
3.- De personal laboral fix
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: agutzil. Categoria professional: peó d’oficis varis.
Jornada: parcial. Sistema de provisió: concurs. Titular: M.J.P.E.
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Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida, el present acord pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple.
Sisè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 169 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.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per al desenvolupament del present acord.
6. Aprovar la denominació d’una plaça al municipi dels Torms.
Atès que cal denominar correctament les diferents vies municipals, entre les quals
es troba la plaça situada al carrer Portal, número 8 del municipi dels Torms, on hi
havia una edificació que va ser enderrocada, ja que no té nom, en tractar-se d’una
nova plaça.
L’Alcaldia va dictar una providència en data 13 d’octubre de 2015 per iniciar
l’expedient.
Fonaments de dret
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari
referit a les vies públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per tot l’exposa’t el ple acorda per unanimitat el següent:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la denominació de la següent plaça sense nom:
UBICACIÓ*

NOM QUE ES PROPOSA

Plaça ubicada al carrer Portal,
número 8 (entre la finca situada al
carrer Portal, 10 i el carrer Portal, 6)

Plaça Josep Olivé Piqué

*(en l’expedient consta un plànol d’ubicació)
Segon.- Sotmetre el present acord a un termini d'informació pública de 20 dies
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'edictes municipal, a
l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut
aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest
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acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en
forma expressa.
Tercer.- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a l'efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord als veïns afectats, així
com les institucions interessades (registre de la propietat, cadastre i Institut
Nacional d’Estadística).
7. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació del terme dels Torms i
Bellaguarda.
Atès que en data 12 de maig de 2015 a les 12:00 hores va tenir lloc a l’Ajuntament
dels Torms l’acta de les operacions preparatòries de delimitació entre els termes
del municipi dels Torms i el municipi de Bellaguarda.
Atès que d’acord, amb l’article 31.4 del Decret 209/2015, de 22 de setembre, pel
que es modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, cal aprovar per majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres l’acta corresponent a les operacions
de delimitació.
Per tot això, el ple acorda per majoria absoluta (5/5 vots a favor):
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació del terme dels Torms i
Bellaguarda del dia 12 de maig de 2015.
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local.
8. Informes d’alcaldia.
L’alcalde informa als assistents:
Primer.- Exposa que ha arribat una carta de la Direcció General del Cadastre de
Lleida on els expliquen que ara a l’exercici 2016 es procedirà d’ofici a dur a terme el
procediment de regularització cadastral 2013-2016.
Segon.- Informa que la setmana passada van anar a signar l’escriptura de compravenda de la finca del carrer Portal, número 8 del municipi dels Torms.
Tercer.- Explica que a finals de setembre es van demanar dos subvencions a la
Diputació de Lleida, una per la sala de vetlla i l’altra per finalitzar la xarxa de
clavegueram (el cas del veí J.M.G.P.).
9. Precs i preguntes.
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No n’hi ha cap.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 10:05 hores del dia 3 de novembre 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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