ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 14/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

13 de SETEMBRE de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
23:00 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Sra. Mercè VALLS i QUEROL del Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar l’assumpte de l’ordre del dia següent:
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5, 26 de juliol i 19 d’agost de
2019).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’elecció del jutge/ssa de Pau substitut/a.
3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 116/2019 i
aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el consell comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei
d’urbanisme.
4.- Aprovació, si escau, del Pla econòmic financer 2019-2020.
II. PART DE CONTROL
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Dació en compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2018 per
Resolució d’alcaldia.
7.- Dació en compte de l'informe d'intervenció establert en l'article 15.6 del Reial Decret
424/2017, de 28 d'abril, sobre el règim de control intern del sector públic local.
8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe
trimestral del període mig de pagament a proveïdors 1r i 2n trimestre 2019.
9.- Informes d’alcaldia .
10.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 5, 26 de juliol i 19 d’agost de
2019).
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions: Cap.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es
donen per llegides i s’aproven les actes de referència.
I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
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“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Vist que no es va presentar cap candidat/a pel càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a en la
convocatòria anterior, i que en data 28/05/2019 el Tribunal superior de Justícia de Catalunya
sol·licita que iniciem els tràmits per a l’elecció del jutge/ssa de Pau substitut/a de Torà d’acord
amb el que preveu els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
Pau; en data 17 de juny de 2019 l’alcaldia resol tornar a iniciar el procediment de nomenament
de Jutge/ssa de Pau Substitut/a del municipi de Torà.
Vist que en data de 20 de juny de 2019 es va publicar en el BOP de Lleida núm. 119, l’edicte
del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Torà, per un termini de 20 dies hàbils, pel que s’obria un nou
període de presentació d’instàncies per cobrir el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a en el
municipi de Torà. Aquest edicte ha estat exposat tant en el Butlletí Oficial de la Província, en
tauler d’anuncis de l’ Ajuntament, a l’e-tauler de la seu electrònica, en el propi Jutjat de Pau, i el
Jutjat de primera instància de Solsona, essent l’últim dia d’exposició pública el 29 de juliol de
2019 d’acord amb la diligència del Jutjat de 1a instància i instrucció de Solsona de data 23
d’agost de 2019 per la qual es fa constar que l’edicte ha estat fixat en el tauler d’anuncis del
jutjat durant el termini legalment establert, sense que s’hagi produït cap al·legació o reclamació.
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació
efectuar proposta de nomenament del Jutge/ssa de Pau substitut/a per acord adoptat amb el
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les
condicions legals, així ho sol·licitin.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància :
- Registre d’entrada número 2019/814 de data 01/07/2019 presentat per la Sra. Anna Circuns
Riera
Reuneix els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau i 303 de la Llei Orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació escollir
el/la substitut/a i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Solsona.
De conformitat amb els articles 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, de Bases del Règim
Local, així com amb l’ article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
Es proposa al Ple els següents ACORDS:
PRIMER.- Proposar el nomenament de la Sra. Anna Circuns Riera, amb DNI núm. xxxx, com a
Jutgessa de Pau substituta del municipi de Torà.
SEGON.- Fer constar que la Sra. Anna Circuns Riera no incorre en causa d’incompatibilitat per
exercir el càrrec de jutgessa de Pau substituta.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta proposta al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Solsona perquè ho elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i
procedeixi al seu nomenament.
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QUART.- Notificar aquest acord a les persones interessades
CINQUÈ.- Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2
mesos a comptar del següent a la notificació i sens perjudici de la possibilitat d’interposar
recurs de reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi pertinent".
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC),
es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr Alcalde explica el punt de l’ordre del dia, i no es produeixen intervencions al respecte per
part de la resta de regidors.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM.
116/2019 I APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, RELATIVA AL SERVEI D’URBANISME.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 116/2019
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN
MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, RELATIVA AL SERVEI D’URBANISME.
ANTECEDENTS
Havent rebut una còpia del conveni objecte d’aprovació, el text del qual és el que es transcriu
seguidament :
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA,
RELATIVA AL SERVEI D’URBANISME.
Cervera, 30 de maig de 2019
REUNITS:
D’una banda, el Sr., alcalde de l’Ajuntament de Torà,
I de l’altra, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb CIF
P7500007E, i amb domicili a Passeig de Jaume Balmes, número 3, de Cervera, que actua en
representació del Consell Comarcal de la Segarra,
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Ambdós en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN:
Primer.- Que el Consell Comarcal de la Segarra presta als ajuntaments de la comarca en
matèria d’Urbanisme les funcions de suport i assistència següents:
- Informació urbanística
- Llicències i comunicacions urbanístiques
- Planejament i gestió urbanística municipal
- Obres municipals
En l’Annex I del present conveni es relacionen les tasques i treballs tècnics que estan inclosos
en la cartera de serveis del Servei d’Urbanisme.
Segon.- Que el Consell Comarcal de la Segarra i l’ajuntament de Torà tenen interès mutu en
promoure l’ampliació i optimització del Servei d’Urbanisme, adscrit a l’Àrea Tècnica i Territorial,
d’acord amb l’estudi d’ús del servei, les necessitats manifestades pels ajuntaments de la
comarca i la proposta de finançament presentada en sessió monogràfica i resumida en el
corresponent informe tècnic, de data 21/03/2019 (Annex II).
Tercer.- L’ajuntament de Torà es va adherir formalment i mitjançant resolució d’alcaldia a la
proposta d’ampliació i optimització, com a pas previ a la formalització del present conveni.
Quart.- El Consell Comarcal adscriurà els recursos humans necessaris per prestar les funcions
esmentades anteriorment, d’acord amb les condicions que amb aquest conveni s’estableixen.
Cinquè.- Que el Consell Comarcal de la Segarra ha de consignar en el seu pressupost els
ingressos necessaris per habilitar les despeses que garanteixin la prestació dels serveis
esmentats.
Sisè.- Que el Programa d’Actuació Comarcal ja preveu la prestació dels esmentats serveis als
ajuntaments.
Setè.- Que l’article 175.1 del ROAS senyala que la comarca pot prestar serveis municipals en
virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en el Programa
d’Actuació Comarcal.
Per tot el que resta manifestat, ambdós parts convenen els següents ACORDS:
Primer.- L’objecte del present conveni és la col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà per al desplegament de la proposta d’optimització del Servei
d’Urbanisme, amb la qual cada ajuntament tindrà assignades i garantides un número d’hores
d’assistència, d’acord amb les necessitats manifestades i les hores de gestió establertes,
d’acord amb l’Annex III.

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

Segon.- Les tasques que s’ofereixen des del Servei d’Urbanisme i incloses en el present
conveni, es detallen a la cartera de Serveis de l’Àrea Tècnica i Territorial (Annex I).
Els preus associats a cada tasca estan regulats per l’ordenança de preus públics del Consell
Comarcal de la Segarra vigent en el moment de l’encàrrec per part de l’ajuntament.
Per als ajuntaments signataris del conveni de finançament de l’Àrea Tècnica i Territorial, no
s’emeten factures. L’aportació econòmica per al cofinançament de l’àrea i els diversos serveis
que inclou, té en compte, però, les tasques realitzades durant els últims tres anys i el seu cost
associat.
El temps de resposta, per part del Servei d’Urbanisme, als encàrrecs realitzats pels
ajuntaments serà diferent en funció de la naturalesa de l’encàrrec però, en general: no serà
superior a un mes per tràmits de llicències i comunicacions urbanístiques sol·licitades per
particulars i de dos mesos per treballs tècnics relacionats amb obres municipals,
regularitzacions cadastrals i/o planejament urbanístic (memòries valorades, informes, etc.).
Així mateix, per aquelles tasques que per la seva tramitació són necessaris informes d’altres
administracions o serveis externs al Consell Comarcal, el temps de resposta estipulat es
contempla a partir del moment que es disposi d’aquests informes.
Tercer.- El Consell Comarcal de la Segarra entregarà, a l’ajuntament, un resum de les tasques
realitzades des de l’Àrea Tècnica i Territorial (Servei d’Urbanisme inclòs), amb una periodicitat
trimestral.
Quart.- L’Ajuntament de Torà abonarà al Consell Comarcal de la Segarra la quantitat que
s’estipula en l’Annex IV (Aportació econòmica dels ajuntaments).
Cinquè.- Aquest conveni es regularà per aquestes clàusules i per la legislació comuna de
règim local i sectorial, si s’escau, i subsidiàriament per les normes de contractació.
Sisè. Aquest conveni i el seu contingut tindrà efectes des del dia 1 de juny de 2019. La durada
d’aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, amb la possibilitat que es prorrogui per
anualitats fins un màxim de 2 anys. Caldrà que l’ajuntament acordi expressament la voluntat de
prorrogar el conveni i aprovi l’addenda/annex que es proposarà des del Consell Comarcal.
Abans de finalitzar els 2 anys, les parts, de mutu acord, podran prorrogar el conveni per 2
anualitats més.
Setè. L’incompliment, per qualsevol de les parts signants, de les obligacions administratives
establertes en aquest conveni, podrà donar lloc a la resolució del conveni que s’haurà de
plantejar per la part lesionada, en via administrativa, davant l’altra part i, en cas desestimatori
de la sol·licitud de resolució, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni al lloc i en la data al principi indicats.
Pel Consell Comarcal de la Segarra

Per l’Ajuntament de Torà

Annex I. Cartera de Serveis de l’Àrea Tècnica i Territorial
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Cost imputat

SERVEI URBANISME
Permanència en Ajuntament o Consell Comarcal, de l’arquitecte
Hora tècnic per treballs diversos
Memòria valorada

Hora

52,23*

Ut.

731,16*

Aixecament planimètric

Ut.

224,13*

Hora tècnic (aixecament planimètric)

Hora

32,03*

Actualització memòria valorada

Ut.

365,58*

Inspecció d’obres
Informe compatibilitat urbanística i cèdules de qualificació urbanística

Ut.
Ut.

261,14*
104,45

Valoracions econòmiques

Ut.

261,14*

Informe de ruïna

Ut.

365,58*

Informe reagrupaments familiars immigrants

Ut.

104,45

Llicència primera ocupació

Ut.

156,68

Habitatges unifamiliars

Ut.

156,68

Habitatges plurifamiliars

€/habitatge de
més

156.68+
20€/habitatge

% sobre preu
d’execució

2%

Ut.

Preu liquidat pel
Col·legi professional
corresponent*

Coordinació de seguretat i salut

% sobre preu
d’execució

0,80%

Llicència de segregació

Ut.

156,68

Llicències divisió horitzontal

Ut.

208,91

Llicència d'obres menors

Ut.

52,23

Llicència d'obres majors

Ut.

78,35

Ut.

52,23

Ut.

52,23

Preu fix, més 20€ per habitatge, en funció del nombre d’habitatges.

Direcció d’obra i coordinació de seguretat
Despeses relatives a Visats o equivalents

Requeriment i 2ns informes (obres majors)
Informe rompuda forestal

SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL
Plans d’Autoprotecció

Ut.

Implantació PAU (reunions informatives, coordinació formació,
simulacres, etc.)

Ut.

Verificació i Informe tècnic de Plans d’Autoprotecció (PAU)/ Validacions

Ut.

Elaboració Plans d’Actuació Municipal / DUPROCIM

Ut.

Revisió i actualització de PAU's i DUPROCIM

Ut.

1.200,66*

Desplaçament (itineraris comarcals)

Ut.

14,19

Desplaçament (fora comarca)

€/km

1.680,92*
512,28*
160,10*
1.680,92*

DESPLAÇAMENTS ÀREA TÈCNICA I TERRITORIAL
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0,38

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA GENERAL, D’ENGINYERIA, DE
CARTOGRAFIA I REALITZACIÓ D’AIXECAMENTS I REPLANTEJOS
TOPOGRÀFICS
Memòria valorada

Ut.

731,16*

Memòria tècnica

Ut.

306,63*

Informe tècnic

Ut.

153,32*

Hora tècnic, diversos treballs tècnics

Hora

32,03*

Treballs topogràfics
Per l’ús de l’estació total de topografía/dia
Hora tècnic (realització topografia i generació cartogràfica)

Preu dia
Hora

256,14*
32,03*

Elaboració i impressió de plànol (sense elaboració cartogràfica)

Ut.

48,03*

Elaboració i impressió de plànol (amb elaboració cartogràfica)

Ut.

96,06*

Còpia plànols

Ut.

1,64

Certificació eficiència energètica edificis públics
Revisions cadastrals

675*
Ut.
Immoble revisat 224,13

SERVEI DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ACTIVITAT I EXPEDIENTS DE
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
Informes preceptius

Ut.

225

Revisió de documentació

Ut.

45

Verificació i informe tècnic

Ut.

112,50

Control, canvis no substancial i canvis de titularitat

Ut.

67,50

Anàlisi de suficiència i idoneïtat del projecte

Ut.

90

Verificació i informe tècnic

Ut.

270

Control inicial

Ut.

180

Control periòdic, canvis no substancials i canvis de titularitat

Ut.

67,50

Informe sobre aspectes ambientals de competència municipal

Ut.

450

Control, canvis no substancial i canvis de titularitat

Ut.

90

RÈGIM COMUNICACIÓ AMBIENTAL (Activitats annex III)

RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (Activitats annex II)

RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL (Activitats annex I)

Tasca bonificada d’acord amb els següents criteris:
-

Municipis inferiors a 400 habitants: 40%

-

Municipis entre 400 i 1.000 habitants: 30%

-

Municipis entre 1.000 i 5.000 habitants: 20%

-

Municipis superiors a 5.000 habitants: 5%
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*

Annex II. Informe tècnic finançament (21/03/2019)
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Relació del número d’hores assignades als ajuntaments de la comarca, d’acord amb les
necessitats manifestades i les hores de gestió establertes
Hores setmanals
sol·licitades
3
5
2
1
2
1
7
7
2
4
3
6
7
1
4
3
2
7
7

Municipi
Biosca
Estaràs
Granyanella
Granyena
Ivorra
Les Oluges
Massoteres
Montoliu S.
Montornès S
Plans de Sió
Ribera Ondara
Sanaüja
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Ramon
Talavera
Tarroja de Segarra
Torà
Torrefeta i Florejacs

Gestió

Totals

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

4,5
6,5
3,5
2,5
3,5
2,5
8
8
3,5
5,5
4,5
7,5
8
2,5
5,5
4,5
3,5
8
8

Annex IV
Aportació econòmica dels ajuntaments de la comarca, corresponent al període de l’1 de
juny al 31 de desembre de 2019

FINANÇAMENT ACORDAT
(segons sol·licitud d'hores i
segons ús del servei d'urbanisme)

Biosca
Estaràs

946,88
1.103,27

Granyanella

620,27

Granyena

542,59

Ivorra

801,61

Les Oluges

611,39

Massoteres

1.355,39

Montoliu S.

1.276,29

Montornès S
Plans de Sió
Ribera Ondara

767,21
1.191,59
885,24

Sanaüja

1.371,96

Sant Guim de Freixenet

1.591,56

Sant Guim de la Plana
Sant Ramon
Talavera

573,67
1.556,87
856,00
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Tarroja de Segarra

760,92

Torà

1.741,22

Torrefeta i Florejacs

2.026,46
20.580,38

”
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
— Els articles 9 i ss, 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el consell comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme.
SEGON.- Comunicar l'acord d'aprovació del Conveni al Consell Comarcal de la Segarra,
d'acord amb l'establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
QUART.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple ordinari que se celebri.“
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 116/2019 de data 28 de juny de 2019.
SEGON.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el consell comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei d’urbanisme.
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC),
es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
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El Sr. Alcalde diu que això ve de la legislatura anterior, i com que falten més hores d’arquitecte
, un fet que passa en més d’un ajuntament de la Comarca, s’ha demanat al Consell Comarcal
de la Segarra que contracti un altre arquitecte per poder donar la cobertura adequada a tots els
municipis de la comarca. Segueix dient que els convenis s’aproven pel Ple però com que hi
havia una data límit per aprovar-lo es va fer per Resolució d’alcaldia i ara es sotmet a ratificació
pel ple de la corporació.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta si vindrà el mateix arquitecte o un altre.
El Sr. Alcalde li respon que ve el mateix.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ, la Sra. Maria Ángeles LOUZAN i
VÁZQUEZ , regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM) i la Sra. Isabel TORRES CRESPO i la Sra. Montserrat MIRÓ FOIX, del
grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES).
Abstencions: 2 dels regidors (la Sra. Laia CEREROLS i SALA, i el Sr. Felip DURAN BLASI,
regidors del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS)).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2019-2020
ANTECEDENTS
Per Resolució d’alcaldia núm. 152/2019 de data 13 d’agost de 2019 s’aprova la liquidació de
l’exercici 2018 que resumidament ofereix les següents magnituds :
•
•
•
•
•

Romanent de tresoreria per a despeses generals: 565.222,47 €
Resultat pressupostari ajustat: 100.581,62 €
Estabilitat pressupostaria – capacitat positiva de finançament: 219.609,34 €
Sostenibilitat financera – nivell d’endeutament: 25,02%
Rega de la despesa – Incompliment: 134.514,73 €

I en la mateixa resolució s’acorda elaborar i aprovar un PEF.
Vist l’incompliment de la regla de la despesa implica la necessària formulació d'un Pla
Econòmic-Financer que permeti, que durant l'any en curs i el següent (2019-2020) es compleixi
l’objectiu de la regla de despesa, de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la
LOEPSF.
L’objectiu, per tant, és establir i redactar un pla d’actuació que ajudi a la corporació recuperar
els nivells marcats per la legislació vigent respecte l’objectiu de la regla de la despesa i així no
superar la taxa de referència fixada pel Ministeri d’ Economia per a la variació de la despesa
computable.
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3.- La secretària interventora ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a
formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al
Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de
dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos
des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els
plans econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa
publicitat que l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
En conseqüència, es proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix
l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.
SEGON- Trametre còpia del pla econòmic financer al Ministeri d’hisenda, a la Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i publicar-lo, a
efectes informatius, al BOP.
TERCER- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC),
es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que tal com es va comentar en la Comissió especial de Comptes de tots els
paràmetres de control de l’exercici 2018, n’hi ha un que l’incomplim i és la regla de la despesa i
això comporta que s’hagi d’elaborar i aprovar un Pla Econòmic Financer, quan en tens
coneixement, el Pla Econòmic Financer ( en endavant, PEF) en principi podria comportar un
increment d’ingressos a base d’incrementar impostos, però com que l’incompliment ve perquè
l’exercici del 2017 anàvem amb el pressupost prorrogat, per tant, si no hagués estat per això
no hauríem incomplet la Regla de la despesa, en base a això el PEF no s’ha fet sobre coses
estructurals sinó que a grans trets s’ha distribuït les despeses del capítol 6 que són les
d’inversió, entre l’any 2019 i 2020, bàsicament perquè hi ha una obra que no es farà enguany
sinó el 2020.
La Sra. Secretària efectua l’explicació detallada del PEF als regidors.
II. PART DE CONTROL
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS/RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Acord: Donar compte al Ple de la següent relació de decrets/resolucions d’alcaldia:
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De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’Alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia
(decrets) que consten en la relació següent, les quals han estat a disposició dels assistents,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia:

NÚMERO
68/2019
69/2019
69b/2019
70/2019
71/2019

DATA
24/04/2019
29/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
30/04/2019

72/2019

30/04/2019

73/2019
74/2019

30/04/2019
30/04/2019

75/2019
76/2019
77/2019

09/05/2019
17/05/2019
24/05/2019

78/2019

24/05/2019

79/2019
80/2019

24/05/2019
27/05/2019

81/2019

30/05/2019

82/2019

30/05/2019

83/2019
83a/2019

30/05/2019
30/05/2019

84/2019
85/2019

30/05/2019
03/06/2019

86/2019
87/2019
88/2019

06/06/2019
06/06/2019
06/06/2019

89/2019

06/06/2019

90/2019

12/06/2019

TÍTOL
Convocatòria JGL 26/04/2019
Convocatòria Ple Ordinari 3 de maig de 2019
Convocatòria Comissió de l'aigua dia 03/05/2019
Aixecament suspensió expedients responsabilitats patrimonials
Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes d'abril
Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
maig 2019
Aprovació de les nòmines del mes d'abril
Resolució d’inici de l’expedient d’imposició ordre d’execució
(manament individual) compliment deures legals d’ús, conservació i
rehabilitació de terrenys, instal·lacions, construccions i edificacions i
de tràmit d’audiència
Convocatòria ple extraordinari pel dimarts 14 de maig de 2019
Convocatòria JGL data 22/05/2019
Prorroga contracte per l'explotació del bar i el servei de
manteniment de les piscines municipals estiu 2019
Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
Aprovació factures per omissió de fiscalització. Relació 6/2019
Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de maig
Aprovació conveni marc de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal i l'Ajuntament de Torà pel desplegament
d'accions en favor de la joventut per a la realització dels camps de
treballs locals 2019
Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
juny 2019
Aprovació de les nòmines del mes de maig
Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
Aprovació concessió dret funerari
Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
Convocatòria Ple dia 12/06/2019 tancament de legislatura
Convocatòria JGL 12/06/2019 tancament de legislatura
Convocatòria Comissió de l'aigua 12/06/2019 tancament de
legislatura
Convocatòria Comissió de canvi de comarca 12/06/2019 tancament
de legislatura
Convocatòria Ple 15/06/2019 constitució ajuntament
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91/2019
92/2019
93/2019
94/2019
95/2019
96/2019
97/2019
98/2019
99/2010
100/2019
101/2019
102/2019
103/2019
104/2019
105/2019
106/2019
107/2019
108/2019
109/2019
110/2019
111/2019
112/2019
113/2019
114/2019
115/2019
116/2019

117/2019
118/2019
119/2019
120/2019
121/2019
122/2019
123/2019

14/06/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
14/06/2019 Aprovació de factures Relació 7/2019
17/06/2019 Inici del procediment per cobrir la proposta de nomenament de
jutge/ssa de Pau substitut del municipi de Torà
17/06/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció IEI béns mobles -cadires Sala
cultural el Convent
17/06/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció IEI publicacions de caràcter local
i comarcal -llibre de Vallferosa
19/06/2019 Aprovació pagues extres
20/06/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
21/06/2019 Aprovació de factures Relació 8/2019
19/06/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció IEI Remodelació
21/06/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció IEI béns immobles -museu Cal
Gegó i biblioteca
26/06/2019 Acta cessió de vials zona Pla de Torà
26/06/2019 Aprovació padrons fiscals any 2019
27/06/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
28/06/2019 Aprovació de la memòria valorada GFS 2019
28/06/2019 Aprovació sol·licitud GFS 2019
28/06/2019 Ampliació de terminis per resoldre i notificar expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2019/01 i 2019/02
28/06/2019 Aprovació factura
28/06/2019 Esmena error material a l'acord de la Junta de Govern Local de
data 22/06/2019
28/06/2019 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
juliol 2019
28/06/2019 Aprovació de les nòmines del mes de juny
28/06/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
28/06/2019 Aprovació de factures (relació 9/2019) omissió de fiscalització
28/06/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de juny
28/06/2019 Nomenament de tinents d'alcalde
28/06/2019 Delegació regidories i àrees
28/06/2019 Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Torà, en matèria
d'assistència tècnica
28/06/2019 Aprovació de la relació de factures 10/2019
02/07/2019 Convocatòria Ple extraordinari dia 5 de juliol. Cartipàs
05/07/2019 Aprovació de la llicència urbanística de parcel·lació
05/07/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
08/07/2019 Adscripció dels membres a la comissió de delimitació territorial
16/07/2019 Aprovació concessió dret funerari
16/07/2019 Aprovació inicial de la memòria valorada per la connectivitat i accés
a l'espai sobre la muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de
Torà
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124/2019
125/2019
126/2019
127/2019
128/2019
129/2019
130/2019
131/2019
132/2019
133/2019
134/2019
135/2019
136/2019
137/2019
138/2019
139/2019
140/2019
141/2019
142/2019
143/2019
144/2019
145/2019
146/2019
147/2019
148/2019
149/2019

150/2019

151/2019
152/2019
153/2019
154/2019
155/2019
156/2019

16/07/2019 Aprovació presentació de la sol·licitud de subvenció per a la
dinamització territorial per als anys 2018-2019
16/07/2019 Aprovació llicència urbanística de divisió propietat horitzontal
16/07/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal brigada municipal
18/07/2019 Devolució de la garantia prestada expedient llicència urbanística
d'obres exp. Núm. 44/2018
22/07/2019 Designació dels membres de la Junta de Govern Local i delegació
de competències de l'alcaldia
23/07/2019 Convocatòria Ple extraordinari pel dia 26 de juliol de 2019
26/07/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
26/07/2019 Aprovació nòmina Personal de la residència
26/07/2019 Aprovació sol·licitud subvenció PGJ 2019
26/07/2019 Aprovació sol·licitud i justificació subvenció llar infants curs 20172018
29/07/2019 Pròrroga justificació de la sol·licitud de subvenció de la Gestió
Forestal Sostenible
29/07/2019 Refusar la Declaració responsable telefònica
29/07/2019 Convocatòria JGL 31/08/2019
29/07/2019 Iniciar expedient liquidació del pressupost de l'exercici 2018
29/07/2019 Adscripció dels membres a la comissió de seguiment del codi de
conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Torà
29/07/2019 incoació expedient de modificació de pressupost 1/2019 per
transferència de crèdit
29/07/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal Residència
29/07/2019 Aprovació nòmines mes en curs
29/07/2019 Aixecament reparament nòmines Residència i Ajuntament
29/07/2019 Aprovació liquidació personal de la Residència
30/07/2019 Aprovació pagament departament de salut
05/08/2019 Lid's inhumació i tancament de nínxol núm. 47 1r pis
05/08/2019 Incoació expedient baixes ofici per inclusió indeguda padró
habitants
05/08/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de juliol
06/08/2019 Aprovació fres per omissió de fiscalització relació núm. 12/2019
06/08/2019 Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució i justificació de
l'actuació Connexió en alta del dipòsit de Biosca amb el dipòsit de
Guillons a Torà davant ACA
06/08/2019 Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució i justificació de
l'actuació Redacció del pla director del servei municipal
d'abastament d'aigua davant de l'ACA
13/08/2019 Convocatòria ple extraordinari 19/08/2019
13/08/2019 Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018
13/08/2019 Incoació expedient del compte general 2018
13/08/2019 Convocatòria Comissió especial de comptes
22/08/2019 Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu 3 places de
Gericultors/es -cuidador/es règim laboral temporal
23/08/2019 Esmena a la llista provisional d'admesos i exclosos del procés
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157/2019
158/2019
159/2019

160/2019

selectiu 3 places de cuidadors/es en règim laboral temporal
26/08/2019 Convocatòria Ple extraordinari pel dijous 29/08/2019
26/08/2019 Adjudicació contracte de serveis
28/08/2019 Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució i justificació de
l'actuació Connexió en alta del dipòsit de Biosca amb el dipòsit de
Guillons a Torà davant de la Diputació de Lleida
28/08/2019 Desconvocatòria Ple extraordinari pel dijous 29/08/2019

Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC),
es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde pregunta si volen alguna informació sobre algun decret/resolució, segueix dient
que a vegades són coses de tràmit i d’altres es decideix sobre alguna cosa, és obligatori
donar-ne compte al Ple i s’ha de donar explicacions en cas que se’n demani.
No hi ha preguntes per la resta de regidors, els quals es donen per assabentats de la relació.
6.- DACIÓ EN COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
EXERCICI 2018 PER RESOLUCIÓ D’ALCALDIA.
Nombre de regidors presents: 8
Acord: Quedar assabentats de la Resolució d’alcaldia núm. 152/2019 de data 13 d’agost de
2019, el text de la qual és el següent:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 152/2019
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
1. ANTECEDENTS
S’han evacuats els informes corresponents per part de secretaria interventora acctal que
consten a l’expedient.
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 s’obté, a 31 de desembre, el resultat
següent:
Resultat pressupostari de l’exercici:
Concepte
Drets reconeguts net
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari de l'exercici

Import
1.495.129,89
1.644.548,27
-149.418,38

Crèdits finançats amb romanent tresoreria per a desp. Grals.
Desviacions de finançament negatives
Desviacions de finançament positives

250.000,00
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

100.581,62

Romanent de tresoreria:
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Concepte

Import

1.Fons líquids

496.699,48

2.Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

370.776,44
118.352,45
175.098,76
77.325,23

3.Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

154.513,54
107.813,18
25.161,26
21.539,10

4.Partides pendents d'aplicació
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00
0,00
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

712.962,38

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

147.739,91
0,00

IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

565.222,47

1.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
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. S’analitza la liquidació consolidada.
DRN
1
2
3
4
5
6
7
Ingr. no financers
8
9
TOTAL

2018
434.175,44
32.612,84
322.769,58
638.260,77
3.258,26
0,00
64.053,00
1.495.129,89
0,00
0,00
1.495.129,89

ORN
1
2
3
4
6
7
Desp. no financeres
8
9
TOTAL

Superàvit no financer

2018
631.052,26
484.329,82
11.143,26
535,09
140.570,09
0,00
1.267.630,52
0,00
376.917,75
1.644.548,27

227.499,37

1.2. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
En virtut del que estableix l'article 16.2 del Reglament s'ha d'informar sobre el compliment de
l'objectiu d'estabilitat del pressupost de la pròpia entitat i dels seus organismes i entitats
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dependents, dels de l'article 4.1 del Reglament, deixant per a un informe individualitzat el
corresponent als ens de l'article 4.2.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
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. L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de
219.609,34 € d'acord amb el següent detall:

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

1.495.129,89
1.267.630,52
227.499,37
-13.072,53
5.182,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487.239,86
1.267.630,52
219.609,34

1.3. Compliment de la regla de la despesa
Per aplicació de l’art.12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), la despesa computable no ha de superar la taxa de
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola.
Per avaluar el compliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de
l'exercici, la base de càlcul que utilitzarem serà la liquidació aprovada del pressupost de l'any
anterior.
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 “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 i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent
(i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
Determinació del compliment de la regla de la despesa:

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2017
1.154.787,28
0,00

Liquidació
exercici 2018
1.259.215,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)

1.154.787,28

1.259.215,39
0,00

460.657,61

352.845,68
107.811,93

694.129,67
0,024
710.788,78

413.911,88
0,00
0,00
378.241,40
33.820,48
1.850,00
0,00
0,00
845.303,51

0,00
0,00
710.788,78

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

845.303,51

Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

-134.514,73
21,78%

1.4. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.4.1. 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
El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
1.431.076,89
0,00
1.431.076,89
358.002,07
0,00
25,02%

1.5.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 11,03 dies.
2.- FONAMENTS DE DRET
2.1.- 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.
2.2.- 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.
2.3.- 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
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• El romanent de tresoreria
2.4.- 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.
2.5.- Atesa 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.
2.6.- 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.
2.7.- 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, per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent
per corregir el desequilibri.
TERCER.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
QUART.-Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC),
es fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No hi ha intervencions.
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7.- DACIÓ EN COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ ESTABLERT EN L'ARTICLE 15.6
DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D'ABRIL, SOBRE EL RÈGIM DE CONTROL INTERN
DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL.
Atès que l’article 218 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:
“ Artículo 218. Informes sobre resolución de discrepancias.
1. El órgano interventor elevará informe al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir
cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El presidente de la corporación podrá presentar en el pleno informe justificativo de su
actuación.
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el presidente de la entidad local
podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la
administración que tenga atribuida la tutela financiera.
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el presidente de la entidad local y por el pleno de la corporación
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso,
los informes justificativos presentados por la corporación local.”
Atès que l’article 15.6 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector público local, estableix que:
“ Artículo 15. Discrepancias.
6. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, el órgano interventor
elevará al pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la
entidad local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano
competente de la administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así
como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho
informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función
fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que
fiscalice. El presidente de la corporación podrá presentar en el pleno informe justificativo de
su actuación.”
Atès que en compliment de l’establert a la normativa esmentada, abans del 30 d’abril de l’any
següent al que es refereix la tramesa d’informació, la intervenció de la entitat local ha de
trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas, la informació
sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions dels interventors i
les anomalies detectades en matèria d’ingressos i sobre els acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització prèvia, a la que es refereix l’article 218 del Reial Decret Legislatiu
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Atesa la Resolució de 4 de novembre de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració
entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i l’acord de 3 de
novembre de 2015 del Ple de a Sindicatura de Comptes de Catalunya, que regula les regles de
presentació de la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a
objeccions dels interventors i les anomalies detectades en matèria d’ingressos i sobre els acords
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, a la que es refereix l’article 218 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.
Vist que durant l’exercici 2018 secretaria intervenció ha emès el següent informe desfavorable de
factures, despeses, expedients administratius i altres, que s’adjunten com annex a l’informe de
secretaria intervenció emès en l’expedient d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2018 de
l’Ajuntament de Torà i en l’expedient de rendició del compte general de l’exercici 2018 de
l’Ajuntament de Torà. Caldrà donar-ne compte en un punt independent en l’ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
- 1 Informe de secretaria intervenció amb reparament de legalitat sobre aprovació despesa i
factura de la quota anual per l’any 2018 a l’Associació de Municipis per la Independència,
aixecat per resolució d’alcaldia núm. 52/2018 de data 26 d’abril de 2018.
ACORD:
Els membres de la corporació municipal de Torà assistents a la sessió del ple es donen per
assabentats:
PRIMER.- De la informació referida a l’any 2018 sobre els acords i les resolucions de
l’Ajuntament de Torà contraris a les objeccions de secretaria intervenció, a la que es refereix
l’article 218 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.
SEGON.- De la tramesa telemàtica a Sindicatura de Comptes de Catalunya, abans del 30 d’abril de
2019, de la informació referida a l’any 2018 sobre els acords i les resolucions de l’Ajuntament de
Torà contraris a les objeccions de secretaria intervenció a la que es refereix l’article 218 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.
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretaria efectua l’explicació al Ple del contingut de l’informe i les seves repercussions,
així com les facultats que dona el nou el reial decret a la intervenció.
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8.- DACIÓ EN COMPTE DE LES RENDICIONS TRIMESTRALS AL MINISTERI D'HISENDA:
INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R I 2N
TRIMESTRE 2019.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de les rendicions efectuades i que
contenen la següent informació:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
PRIMER TRIMESTRE 2019:
Pagaments realitzats en el trimestre: 151.872,34 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 24.931,65 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
PRIMER trimestre de 2019, entenent-se com una magnitud definida pel Reial Decret 635/2014,
de 25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, BOE( 23/12/2017)
El període mig de pagament 1r TRIM. 2019: 13,04 dies

DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS EFECTUADES AL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ
PÚBLICA: PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 2n TRIMESTRE DE 2019.
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Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de les rendicions efectuades i que
contenen la següent informació:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
SEGON TRIMESTRE 2019:
Pagaments realitzats en el trimestre: 112.373,30 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 42.085,17 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
SEGON trimestre de 2019, entenent-se com una magnitud definida pel Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, BOE( 23/12/2017)
El període mig de pagament 2n TRIM. 2019: 17,14 dies

Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que cada tres mesos s’ha d’enviar l’execució trimestral del pressupost així com
el període mig de pagament als proveïdors.
9.- INFORMES D’ALCALDIA .
•

Comissió de Delimitació Territorial
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El Sr. Alcalde informa al Ple que el dijous dia 19 de setembre es reunirà la Comissió de
Delimitació Territorial a l’ajuntament pel tema de la delimitació amb el terme de Llobera, aquesta
reunió serà a l’Ajuntament perquè no hi haurà treball de camp. Agraeix la feina realitzada pel Sr.
Jaume Mas per la gran tasca de recerca que efectuà en relació al fitament de Llanera,
seguidament explica al Ple les delimitacions de l’any 1886 entre els municipis de Llanera i Llobera.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà-Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), pregunta si aquest tema de la delimitació amb el municipi de Llobera
pot perjudicar a Torà amb el tema de l’aigua.
El Sr. Alcalde diu que no, tot i que, pel que fa el canvi de comarca ens han frenat, però ara la
decisió està en el Parlament.
• El proper Ple ordinari serà el dia 4 d’octubre de 2019
• El divendres dia 27 de setembre hi haurà reunió del PUOSC a les 21h.
• Ple extraordinari urgent pel dia 11 d’octubre per l’aprovació del Compte General
10.- PRECS I PREGUNTES.
•

La Sra. Laia CEREROLS i SALA, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta per la plaça d’infermer/a de la Residència d’avis.
El Sr. Alcalde li respon que fins a meitat de setembre no estarà coberta encara.
•

La Sra. Laia CEREROLS i SALA, demana si podrien fer una valoració de la Festa Major
perquè han rebut algunes queixes, entre d’altres coses, del sopar de germanor i de la nit
jove, els ha arribat que hi va haver molt descontrol a la nit pels carrers sobre menors,
afegeix que és conscient de que això no es un tema de l’ Ajuntament potser, però si volia
saber el control que s’ha efectuat dins del pavelló.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO portaveu del Grup municipal d’Endavant Torà-Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), li respon, que el jovent li van demanar un dia per a ells i va ser el dia 29
d’agost, i pel que ha percebut el jovent en general van estar contents, seguidament explica els
actes que es van realitzar a la Festa Major; continua dient que pel que fa als menors, són
responsabilitat dels pares que voltin pels carrers i això no es pot controlar.
El Sr. Alcalde també li respon dient que en relació al dia del jovent es posa seguretat i enguany
també hi havia dues persones de la Creu Roja que realitzaven una funció de sensibilització i
educació, respecte l’alcohol, les drogues i la violència de gènere.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en compliment
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:00 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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