ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 18/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

21 d’OCTUBRE de 2019
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:35 hores
21:53 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
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:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
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 els assumptes de l’ordre del dia següent:
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1.- Aprovació, si escau, el compte general de l’exercici 2018.
2.- Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts
Generals del dia 10 de novembre de 2019.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, el Sr.
Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ, 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: 3 (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, 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 d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si escau, del Compte General de la Corporació any 2018
ANTECEDENTS
1.1.- Atès que les entitats locals al finalitzar cada exercici pressupostari han de formar el compte
general que ha d’expressar la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
pressupostari.
1.2.- En data 13/08/2019 l’Alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte
general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe
d’intervenció preceptiu.
Atès que el compte general està format per la següent documentació:
- El balanç de situació.
- El compte de resultat econòmic patrimonial.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de liquidació del pressupost.
- Estat de fluxos d’efectiu.
- La memòria.
- Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi de l’exercici.
- Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de
l‘entitat local referides a fi de l’exercici i agrupades per nom o raó social de l’entitat bancària.
- Estat de conciliació.
Atès que d’acord amb l’anterior documentació, el resum del compte general és el següent:
Balanç
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El balanç compren, amb la corresponent separació, els béns i drets, així com les possibles
despeses diferides, que formen l’actiu de l’entitat i les obligacions i fons propis que formen el
passiu de l’entitat.
Del balanç resulta un total d’actiu de 6.282.843,19 € i un total de passiu de 6.282.843,19 €.
Compte de resultat econòmic patrimonial
El compte del resultat econòmic patrimonial compren, amb la corresponent separació, els
ingressos i els beneficis de l’exercici, les despeses i les pèrdues de l’exercici i, per diferència, el
resultat, estalvi o desestalvi.
Del compte del resultat econòmic patrimonial resulta un desestalvi de – 165.529,32 €.
Estat de canvis en el patrimoni net
L’estat de canvis en el patrimoni net informa de la quantia i composició del patrimoni net de
l’entitat i de les causes o motius de la seva variació.
Consta de dos parts:
- Estat total de canvis en el patrimoni net: Informa de tots els canvis originats en el patrimoni net
derivats dels ajustos per canvis de criteris comptables i correccions d’errors, ingressos i despeses
reconegudes en l’exercici i d’operacions patrimonials amb l’entitat o entitats propietàries, així com
d’altres variacions en el patrimoni net.
- Estat d’operacions patrimonials amb l’entitat o entitats propietàries: Detalla les operacions
realitzades amb l’entitat o entitats propietàries de l’entitat.
De l’estat de canvis en el patrimoni net resulta que el total de patrimoni net al final de l’exercici
anterior de 6.074.192,12 € i el total de patrimoni net al final de l’exercici actual de 5.756.926,38€.
Estat de liquidació del pressupost
Al finalitzar cada exercici pressupostari, les entitats locals han de realitzar el tancament i la
liquidació del pressupost que s’efectuarà en quant a la recaptació de drets i el pagament
d’obligacions a 31 de desembre de l’any natural i que inclou la liquidació de l’exercici corrent i dels
exercicis tancats. S’adjunta al compte general
Estat de fluxos d’efectiu
L'Estat de fluxos d'efectiu informa dels moviments i saldos de tresoreria en un període determinat,
mostrant-nos les entrades, sortides i el canvi net. S’adjunta a la memòria del compte general,
malgrat no ser obligatori en el model simplificat.
La memòria
La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el balanç, en el compte del
resultat econòmic patrimonial i en l’estat de la liquidació del pressupost
L’acta d’arqueig de fons , de les existències en caixa referides a fi de l’exercici ; S’adjunta al
compte anual.
Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes a favor de
l‘entitat local referides a fi de l’exercici i agrupades per nom o raó social de l’entitat bancària:
S’adjunten als comptes anuals.
Estat de conciliació: explica la discrepància entre els saldos comptables i els bancaris. S’adjunta al
compte general
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1.3.- Vist que, d’acord amb el que estableix l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, secretaria intervenció
ha emès un informe en data 13 d’agost de 2019 en relació a l’expedient administratiu per a
l’aprovació i rendició del compte general de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Torà el qual conclou
que:
“4. CONCLUSIÓ
En relació a l’expedient administratiu per a l’aprovació i rendició del compte general de
l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Torà, la secretaria interventora acctal conclou que:
Primera.- L’Ajuntament de Torà aplica el model simplificat de comptabilitat local.
Segona.- El compte general consta de la documentació que s’estableix legalment.
Tercera.- El compte general consta sols del de la pròpia entitat local.
Quarta.- L’expedient del compte general s’ha format i elaborat d’acord amb la legislació
establerta als fonaments jurídics anteriors.
Cinquena.- S’ha analitzat la liquidació del pressupost del qual resulta:
- Estalvi net positiu i una ràtio d’estalvi net positiva.
- Hi ha capacitat de finançament, i es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària establert
als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, però s’incompleix la regla de la despesa. En el cas d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la despesa
l’administració incomplidora formularà un pla econòmic financer que permeti en l’any en curs i
el següent el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic i
de la regla de la despesa, d’acord amb l’establert als articles 21, 23, 24 de de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d‘estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 9 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, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre..
Sisena.- El destí del superàvit pressupostari resultant de la liquidació de l’exercici 2018 de
l’ajuntament de Torà s’haurà de determinar durant l’any 2019.
Setena.- L’expedient del compte general es podrà aprovar si es tramita d’acord amb la
legislació establerta als fonaments jurídics.
Vuitena.- Des de la data de tancament de l’exercici fins a la confecció s’han detectat algunes
incidències que consten a la memòria del compte general. Hi ha romanents de crèdit que es
troben en fase A procedents de la distribució del superàvit de la liquidació del 2017 per a
Inversions financerament sostenibles que s’hauran d’incorporar en el 2019, són les que es
detallen seguidament:
Exer

Or
g
2018 01
2018 01

Func

Econ.

Sp

Descripció

Import

23100
16500

63200
63300

01
01

2018 01

45400

61000

01

Arranjament teulada residència
25.763,20 €
Renovació lluminàries del nucli 16.367,90 €
antic
Actuacions puntuals i construcció 17.086,79 €
obra civil
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Estat
a
31/12/2018
Fase A
Fase A
Fase A

El programa treu per defecte els noms de les aplicacions pressupostàries d’acord amb les
dades que consten a la seva base de dades i no sempre són correctes, com és el cas de les
modificacions pressupostàries aprovades i que s’han esmenat en la memòria.
Novena.- Respecte el contracte administratiu de subministrament d’aigua, en sessió plenària
ordinaria de data 04/11/2016 es va acordar l’”Aprovació, si s’escau, de l’expiració del termini
contractual del contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua al
municipi de Torà” , actualment per aplicació de l'art. 235, apartat a) del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en cas
d'extinció normal del contracte de gestió de serveis públics el contractista haurà de prestar el
servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. D'acord amb aquesta previsió, una
vegada esgotat el termini contractual podria donar-se la circumstància que el contractista
hagués de seguir prestant el servei transitòriament, sense que això fos conceptuat com a
pròrroga. I és el supòsit en què es troba actualment la prestació d’aquest servei. Aquesta
previsió és per un fet excepcional i per un període curt, atès que es pot entendre com una
pròrroga improcedent, s’han efectuat els advertiments en les comissions informatives i en el
compte general de l’exercici 2017 que cal treure a licitació aquest servei el més aviat possible i
efectuar els tràmits corresponents per prestar el servei adequadament i adaptar-se a la
normativa actual, fet no ajustat a dret. Actualment l’Ajuntament encara no ha adoptat l’acord de
signar el nou conveni de gestió de les escombraries amb el Consell Comarcal de la Segarra, i
aquest ens està prestant el servei en base al conveni signat el seu dia, per tant, s’està en
pròrroga tàcita. Fet no ajustat a dret.
Desena.- Quan s’hagi aprovat el compte general s’haurà de trametre a la Sindicatura de
Comptes i al Tribunal de Cuentas, per a la seva fiscalització, abans del 15 d’octubre de
l’exercici següent a qual correspongui, i al Ministerio de Hacienda, abans del 31 d’octubre de
l’any següent a l’exercici que vagi referit.
Onzena.- Durant l’exercici 2018 la secretaria interventora ha emès els següents informes
desfavorables de factures, despeses, expedients administratius i altres i que s’adjunten com
annex a aquest informe:
- 1 Informe de secretaria intervenció amb reparament de legalitat sobre l’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.
Dotzena.- Secretaria intervenció informa favorablement l’expedient del compte general de
l’exercici 2018 de l’ajuntament de Torà per considerar que la seva formació i elaboració s’ha
ajustat a la normativa vigent.”
1.4.-Vist que el compte general i la documentació complementària han estat a disposició dels
membres de la Comissió Especial de Comptes, perquè els poguessin examinar i consultar, com a
mínim, 15 dies abans de la primera reunió d’aquesta comissió.
1.5.- Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 4 de setembre de 2019 va
acordar informar favorablement el compte general de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Torà.
1.6.- Vist que l’expedient va estar exposat al públic mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de
la Província núm. 173 de data 6 de setembre de 2019 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, i a l’etauler de la Seu electrònica, durant el termini de quinze dies hàbils, en el qual els interessats han
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pogut examinar-lo i, en el mateix termini i vuit dies més, presentar les reclamacions, reparaments i
observacions que consideressin oportunes, sense que se’n hagin presentat.
1.7.- Vist que el compte general s’ha de sotmetre a l’aprovació del ple de l’ajuntament i que l’acord
d’aprovació haurà de ser adoptat amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la
corporació municipal assistents a la sessió.
FONAMENTS DE DRET
Vista la normativa aplicable a la tramitació de l’expedient establerta als articles 208 a 212 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i a l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament aprovat al Tribunal
de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa telemàtica dels comptes
generals de les entitats locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació
relativa al Compte general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el
Compte general en ambdues institucions a tots els efectes.
L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de comptes l'examen,
l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les
seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l’Alcalde, la documentació complementària
que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació
especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la
corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o
igual per a cada grup.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que
corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació
específica.
L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la documentació complementària han
d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a
mínim quinze dies abans de la primera de les reunions.
La regla 50.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte essencial per a
la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les
actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels
següents documents comptables:
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- El balanç de situació.
- El compte de resultat econòmic patrimonial.
- L’estat de canvis en el patrimoni net.
- L’estat de liquidació del pressupost.
- Estat de fluxos d’efectiu.
- La memòria.
SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor
de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
- Estat de conciliació autoritzat per la interventora.
TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.”
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 aquest punt es tracta d’aprovar el Compte General de l’exercici 2018 el qual
va ser sotmès al dictamen de la Comissió Especial de Comptes i a exposició pública durant 15
dies més 8 dies més presentar al·legacions i/o reclamacions, estem fora de termini en la tramesa
del Compte General, i ja ens l’han reclamat des de Sindicatura de Comptes, ja els vam indicar el
motiu del retard.
2.- SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES
ELECCIONS A LES CORTS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019.
Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del
10 de novembre de 2019.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de
constituir el dia 10 de novembre de 2019 per a les eleccions a les Corts Generals, convocades pel
Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de
convocatòria de les eleccions.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica.
SECCIÓ: 001
MESA: U
TITULARS:
PRESIDENT/A: Ramon GENÉ CASES
1R VOCAL: Maria Ángels FREIXES CIVILA
2N VOCAL: Elena CUÑÉ MASANES

DNI
DNI
DNI
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SUPLENTS:
DEL PRESIDENT
DEL 1R VOCAL
DEL 2N VOCAL

1r
2n
1r
2n
1r
2n

Juan MARTORELL LACUEVA
Maria Esther ESTRADA LLOPART
Jordi QUEROL PADULLÉS
Francesc USAY MONJE
Montserrat COBERÓ MASSANA
Xavier BAGÀ SOLÉ

DNI
DNI
DNI
DNI
DNI
DNI

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat
acreditatiu del mateix.
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 als regidors/es, en especial als de nova incorporació, el mecanisme.
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 21:53 h es donen per finalitzades les intervencions dels/de les regidors/es.
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