ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 2/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

3 de FEBRER de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:35 hores
23:10 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. Jordi DURAN i BAGÁN (s’incorpora a la sessió essent les 20:56h)
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
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:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior ( 13 de gener de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, la proposta d’acord per sol·licitar que el Dolmen de Llanera
sigui declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
3.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el
Consell Comarcal de la Segarra pel finançament de diversos serveis comarcals.
4.- Donar compte de la relació de decrets.
5.- Informes d’alcaldia .
6.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 13 DE GENER DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 13 de gener de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Intervencions:
La Sra. Secretaria efectua la següent rectificació a l’acta:
El regidor el Sr. ROMAN RAGA I LLEIDA consta a l’acta que no va justificar la seva absència,
però es va excusar a través del regidor el Sr. Josep M. ALSINA SIMÓ, per tant, hi hauria de
constar que ha justificat la seva absència.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna
per llegida i s’aprova l’acta de referència amb la inclusió de les correccions esmentades en el seu
redactat definitiu.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA PROPOSTA D’ACORD PER SOL·LICITAR QUE EL
DOLMEN DE LLANERA SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“El document més antic que es disposa d’aquest dolmen és la Memòria dels treballs d’excavació
que es van fer l’any 1916 i porta per títol “EXCAVACIONES EN EL DOLMEN DE LLANERA”, feta
per l’arqueòleg “JUAN SERRA VILARÓ” i editada a Madrid per la “Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades”.
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A la pàgina 5 d’aquesta memòria hi diu textualment: “Se halla situado en el termino y parroquia de
Llanera, distando tres leguas de Solsona. Radica en la finca denominada Vila de Llanera, a un
kilómetro al NE. del manso.”
En un altre paràgraf d’aquesta mateixa pàgina, en Serra Vilaró aclareix que “Estos monumentos,
atribuídos en otros países a las hadas, gigantes y herejes, principalmente en nuestro suelo y en
todo el que fué dominado por la invasión sarracena, la fantasía popular los juzga, las más las
veces, por éstos construídos. Así el de Llanera es vulgarmente conocido por Torre del Moro.”
A continuació, en Serra Vilaró fa una descripció completa del monument, amb mides i orientacions
dels megàlits que el formen, plànols i fotografies del mateix. També hi figura una descripció dels
objectes producte de les excavacions practicades i acaba dient que “Todos estos objetos se hallan
expuestos en una vitrina del Musaeum Archaeologicum Dioecesanum de Solsona.”
Posteriorment, el mateix arqueòleg va incorporar el contingut d’aquella memòria d’excavacions del
dolmen de Llanera, en un llibre seu que porta per títol “CIVILITZACIO MEGALITICA A
CATALUNYA – Contribució al seu estudi”, editat per Tipografia de Catalunya de la ciutat de Reus
el dia de Sant Jordi de l’any 1927.
Un any després, el març de 1928, a les pàgines 127 i 128 de la “REVISTA ILUSTRADA JORBA”,
editada a Manresa, hi figura un article que porta per títol “LLANERA Y SU DOLMEN”, on hi diu
textualment que “Llanera es una aldea situada en la alta Segarra, en el Arciprestazgo de Solsona,
contando con un conjunto de treinta casas, reuniendo unos doscientos habitantes. Limita con
Ardévol, Torradenagó, Vallferosa, Llovera, Sú y Claret. Forma un término municipal de mayor
extensión que la parroquia, con un censo de población de unas trescientas noventa almas.
Pertenece a la provincia de Lérida.”
En el mateix article s’afirma que “He aquí el monumento megalítico más grande de los conocidos
en Cataluña.”...”Serra y Vilaró, autoridad completísima en la ciencia prehistòrica, descubrió el
monumento que registramos. De él son los datos que vamos dando.” ... “
L’any 1968, el municipi de Llanera va ser incorporat al municipi de Torà, pel que des de llavors el
Dolmen de Llanera pertany al terme municipal de Torà.
Per altra banda, en el número 11 de la revista “PYRENAE”, editat l’any 1975 per l’“Instituto de
Arqueologia y Prehistoria” de la “Universidad de Barcelona”, hi surt publicat un article que porta
per títol “Une datation C14 du dolmen de Llanera”, del qual en són autors Miquel Cura, Jean
Guilaine i Y. Thommeret, que mitjançant la prova del Carboni 14 van determinar l’edat del
monument.
També el llibre “INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC, ARQUITECTÒNIC I ARTÍSTIC
DE LA SEGARRA – VOLUM II – TORÀ”, editat l’any 2000 per la Fundació Jordi Cases i Llebot, del
qual en són autors els historiadors Jordi Oliva i Llorens, Maria Garganté i Llanes i Josep Ros i
Mateu, i l’investigador autodidacta Jaume Coberó i Coberó, recull en les pàgines 82,83 i 84 la fitxa
del Dolmen de Llanera.
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L’Albert Fàbrega Enfedaque en el seu llibre “27 Dolmens Monumentals de Catalunya”, publicat
l’any 2006 per Editorial Farell, recull amb el número 25 la “Torre dels Moros de Llanera”,
considera que aquest dolmen és el millor dels 27 i el situa al municipi de Llanera amb
coordenades UTM X:373664 Y:4639852 i una altitud de 848 metres.
L’original de la fitxa de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic d’aquest dolmen, que es guarda en el
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, al Palau Moja
de Barcelona, hi figuren les següents dades:
“Jaciment número 38” , “Nom del jaciment: Torre dels Moros de Llanera”, “Terme municipal:
Torà”, “Comarca: Segarra”, “Coordenades i alçada X:373666 Y:4639848 / 856 m. snm”.
A instància de l’Ajuntament de Torà, mitjançant informe favorable de la Sra. Maria Garganté
Llanes, llicenciada en Història de l’Art i doctora en Geografia i Història per la Universitat de
Barcelona, el Ple del Consell Comarcal de la Segarra, en sessió ordinària de 14 d’octubre de
2009, va aprovar per unanimitat dels assistents, la declaració del Dolmen de Llanera com a bé
cultural d’interès local (BCIL).
Atès que la importància del Dolmen de Llanera, com a monument megalític i jaciment arqueològic,
és indubtable i ha estat posada de manifest per diferents especialistes en la matèria des de fa més
de 100 anys.
Atès que l’Ajuntament de Torà creu que ha arribat el moment d’avançar en la protecció i
conservació del Dolmen de Llanera.
Vist el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en especial el
seu article 7 i següents, es proposa al ple de l’Ajuntament de Torà l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que iniciï la
incoació d’un expedient de declaració del Dolmen de Llanera (Torre dels Moros de Llanera) com a
bé cultural d’interès nacional (BCIN), d’acord amb el que estableix l’article 8 i següents de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per poder dur a
terme l’execució d’aquest acord.”
Intervencions i opinions:
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 inicia l’explicació del punt dient que va tenir una reunió a Lleida amb l’arqueòleg i es
van brindar a fer l’expedient atesa la importància del Dolmen, simplement volen que l’Ajuntament
s’involucrin per aquest motiu enlloc d’aprovar-ho per Junta de Govern Local tal com em van indicar
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el Dep. de Cultura, he preferit portar aquest tema al Ple, val a dir que aquest expedient incoat
d’aquesta forma no suposarà cap cost per l’ajuntament i just iniciat ja opera la protecció de BCIN.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta si el propietari pot resultar-ne perjudicat i si pot oposar-se, el
regidor també reconeix que un monument d’aquestes característiques no es pot deixar malmetre.
El Sr. Alcalde li respon que s’intentarà no perjudicar-lo, es possible que se l’hi hagi d’expropiar
alguna cosa per delimitar un camí d’accés, encara que la sentència del TSJCat delimitarà en gran
part la ubicació d’aquest accés, afegeix que també pot defensar el que ell cregui i se li contestarà
en base a la normativa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, en resposta a la pregunta del regidor el Sr.
Josep M. ALSINA i SIMÓ respecte l’afectació vers el propietari del terreny la declaració del
Dolmen BCIN li diu que molts castells són BCIN i no perjudica als seus propietaris simplement
poden obligar a ensenyar-los, continua la seva intervenció preguntant si s’ha demanat l’entorn de
protecció de la Torre de Vallferosa perquè també seria gratuït.
El Sr. Alcalde li respon que el conjunt de Vallferosa està declarat BCIN.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que s’estan construint moltes granges.
El Sr. Alcalde li respon que això s’hauria de regular a través d’una ordenança en la legislatura
2007-2011 es va fer una aprovació inicial d’una ordenança reguladora de les granges en què es
preveia unes distàncies a monuments, però no es va acabar el tràmit per la seva aprovació
definitiva.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta sobre la finestra que segons ell va ser robada del
conjunt de Vallferosa, i afirma que si l’entorn estigués protegit això no passaria.
El Sr. Alcalde li respon que el propietari li va dir que aquesta finestra havia caigut. Afegeix que
encara que l’entorn estigués protegit aquesta finestra forma part d’una propietat privada perquè
forma part d’una casa i és de difícil protecció. S’interessa per saber quin/a arqueòleg/a del Dep. de
Cultura li va dir que aquesta protecció de l’entorn de Vallferosa seria gratuït.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, li dona el nom .
Essent les 20:56h s’incorpora en el Ple el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), el qual no participa en la
votació d’aquest punt atès que quan s’ha incorporat al ple ja s’havia iniciat el debat d’aquest punt.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS
SERVEIS COMARCALS.
D’acord amb l’art. 92.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’acorda sotmetre aquest punt
de l’ordre del dia en la propera sessió plenària.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Sotmetre aquest punt de l’ordre del dia en la propera sessió plenària.
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“ANTECEDENTS DE FET
1.- Vist el Conveni de DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS
El qual es transcriu seguidament:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE
LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS.
REUNITS:
D'una part, el Sr Magi Coscollola Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà que actua en representació de
l’ajuntament,
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
MANIFESTEN
Primer.- Que l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra tenen interès mutu en la continuïtat
de tots els serveis que actualment s’estan prestant des del Consell Comarcal als ajuntaments de la
Comarca.
Segon.- Que actualment hi ha diversos serveis que es presten als ajuntaments que són deficitaris, és a dir
no compten amb finançament procedent de cap administració i els preus públics que s’apliquen no
cobreixen el cost. Aquestes serveis són els de premsa i comunicació, turisme i cultura, biblioteca comarcal,
promoció econòmica i serveis tècnics (inclou noves tecnologies i protecció civil).
Tercer.- Els municipis de la comarca han manifestat la necessitat de preservar i garantir la prestació de tots
els serveis que actualment esta prestant el Consell Comarcal, per considerar-los necessaris.
Quart.- 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, en aquest sentit s’ha elaborat
una proposta amb uns criteris proporcionals que fixen una aportació anual per ajuntament (s’annexa
document)
Cinquè.- Que Programa d’Actuació Comarcal ja preveu la prestació dels serveis esmentat als ajuntaments,
amb si s’escau aportacions econòmiques que s’estipulin d’acord amb els convenis que es formalitzin.
Sisè.- 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
PACTES:
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
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L’objecte del present Conveni és la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de
Torà per al finançament de diversos serveis que el Consell Comarcal de la Segarra actualment està prestant
i que són deficitaris (els ingressos que perceben no cobreixen el cost del servei).
Els serveis esmentats són els següents:
Premsa i comunicació (Àrea de Presidència)
Turisme (Àrees de Turisme)
Cultura (Àrea de Cultura i Educació)
Biblioteca (Àrea de Cultura i Educació)
Serveis Tècnics (Àrea tècnica i Territorial)
Promoció econòmica (Àrea de Promoció econòmica)
El present conveni resta obert a que es puguin incloure nous serveis que s’incorporarien en l’annex financer.
SEGON.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’Ajuntament de Torà podrà sol·licitar al Consell Comarcal la prestació dels serveis esmentats d’acord amb
les condicions i requisits que es fixin, en aquest sentit s’adjunta un annex (Annex II) amb la relació de
prestacions que s’ofereixen dins de cada servei esmentat en el pacte primer.
TERCER.- DURADA
La durada d’aquest conveni és d’un any, i d’acord amb la Llei 26/2010, qualsevol pròrroga del conveni
caldrà que sigui de forma expressa.

QUART.- COST DEL SERVEI
Per a cada anualitat, l’aportació econòmica a percebre pel Consell Comarcal de l’Ajuntament de Torà
consistirà en:
1. L’aprovació d’una aportació màxima prevista per als serveis i criteris d’aportació establerts en l’annex
número 1.
2. La realització dels bestretes trimestrals a materialitzar en els mesos d’abril, juliol i octubre, a instància
del Consell Comarcal, per import cadascuna d’una quarta part de l’aportació màxima prevista per a
l’anualitat de referència.
3. A la finalització de l’anualitat de referència, emissió d’una liquidació per l’aportació real a realitzar
d’acord el resultat real de cada servei i en aplicació dels criteris d’aportació establerts i actualitzats per
l’anualitat, descomptant les bestretes realitzades durant el període.
Cada anualitat es procedirà a emetre un annex que actualitzarà l’aportació prevista màxima de l’Ajuntament
de Torà, en funció de les variacions que es produeixin en els ingressos i despeses dels diversos serveis, els
criteris fixats en la proposta de distribució aprovada i l’índex d’utilització dels serveis que es reflectirà en una
memòria anual.
L’aportació que fa l’ajuntament es podrà reduir si el Consell Comarcal obté majors ingressos o
transferències d’altres administracions pels serveis esmentats.
CINQUÈ.- EXTINCIÓ
El conveni s’extingirà :
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a)
Per mutu acord de les parts signatàries.
b)
Pel venciment del termini sense acord exprés de pròrroga.
c)
Per incompliment per una de les parts de les obligacions convingudes. En aquest supòsit, la
part lesionada plantejarà la qüestió davant l’altra part en via administrativa.
d)
Per altres causes previstes en la normativa vigent d’aplicació.
SISÈ.- RÈGIM JURÍDIC
En allò no previst en les clàusules anteriors, regirà, en allò que resulti d’aplicació :
a)
El Programa d’Actuació Comarcal
b)
El 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
c)
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
d)
La resta normativa vigent en matèria de procediment, règim jurídic i de règim local aplicable
als ens locals de Catalunya
SETÈ.- JURISDICCIÓ
Per a qualsevol dubte, litigi o interpretació que pogués derivar-se del present Conveni, les parts es sotmeten
expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de lo Contenciós Administratiu amb competència sobre el
Terme Municipal de Cervera
VUITÈ.- RÈGIM TRANSITORI
Els convenis de col·laboració que s’han formalitzat en matèria de premsa i comunicació restaran sense
efecte en el moment d’entrada en vigor del present conveni.
En prova de conformitat, signen aquest document en duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i data més
amunt indicats.

EL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL
DE LA SEGARRA

L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ

Xavier Casoliva Pla

Magi Coscollola Andreu”

2.- Amb data 23 de gener de 2017, es va emetre per Intervenció informi sobre els aspectes
econòmics que comporta la subscripció del Conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient
que la constitució del citat conveni no posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda Municipal.
3.- Vist l'Informe de Secretaria de data 23 de gener de 2017.
FONAMENTS DE DRET:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
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— 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 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.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS
COMARCALS.
SEGON. Notificar l'acord d'aprovació del Conveni als interessats, 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. Publicar el text íntegre d’aquest conveni en el portal de Transparència de
l’Ajuntament de Torà.
QUART.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de Governació
CINQUÈ.- Publicar-lo en la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de
la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura del conveni així com per atorgar tots els
documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.”
Intervencions i opinions:
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 conveni dels serveis comarcals dient que la valoració que ha presentat el
Consell Comarcal de la Segarra és en base als últims tres exercicis. I Un cop acabat l’any 2017 es
farà un promig 2015-2016-2017 i es calcularà l’aportació de cara al 2018. El Consell demana
9.000 € aproximadament per un conjunt de serveis i s’han d’agafar tots o cap, alguns no són
necessaris però d’altres sí, mirant l’històric només el servei d’arquitectura, un servei, necessari es
passa de 10.700 € l’any 2014 a 9.120 € l’any 2015 i 5.630 € aproximadament l’any 2016. Aquest
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darrer any ha disminuït molt perquè hem deixat de fer moltes coses però això no es pot sostenir a
llarg termini perquè hi han coses que s’hauran de fer.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta si els altres consells costa més.
El Sr. Alcalde li diu que no pot contestar aquesta pregunta , però tots els consells necessiten
finançament, i com que aquest conveni és per un any, i a priori no suposarà un increment exagerat
de cost, si hagués estat per més anys la proposta ja no s’hagués portat al Ple.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
explica que es va votar al Consell Comarcal i es va aprovar, tot i que ella ho va votar en contra
perquè no se’ls hi va aclarir si s’havia intentat buscar aquest finançament. Per altra banda, diu que
és una mica incongruent que aportem un import de 1.500 € a l’Oficina Comarcal de l’Energia, que
tot això hauria d’haver anat en un paquet, afegeix que aquests convenis haurien d’estar molt més
ben explicats i que hi ha encara molts dubtes.
El Sr. Alcalde diu que si la posició és no votar cap conveni o votar en contra no cal fer cap
proposta de modificació i portar-ho al proper Ple.
Vist tot això, es sotmet a votació de debatre aquest punt de l’ordre del dia en el proper Ple.

4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

DATA
12/01/2017
13/01/2017
19/01/2017
30/01/2017

TÍTOL
Retirada de material a la via pública
Autorització ús via pública tirada trabucaires durant rua carnaval
Compensació de deutes ****** ******* ***********
Aprovació de la sol·licitud de subvenció de Manteniment de camins
de titularitat municipal, anualitat 2016 davant de la Diputació de
Lleida

Intervencions i opinions:
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 llegeix la relació de decrets i pregunta si algun regidor té alguna pregunta.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 3/2017.
El Sr. Alcalde li respon que es una compensació d’alguna factura pendent.
5.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Dotació de 2 camions al Parc de Bombers de Torà.
El Sr. Alcalde informa al Ple que s’ha rebut resposta de la petició que es va fer i aquesta ha estat
negativa perquè consideren que el parc de bombers ja està ben dotat i ja es mirarà de fer alguna
cosa.
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b. Celebració del 25è aniversari de la Residència “Mare de Déu de l’Aguda”
El Sr. Alcalde informa al Ple que es farà un acte de celebració el dia 26 de febrer a les 17h que
inclourà unes xerrades i un berenar.
c. Canvi de comarca
El Sr. Alcalde informa al Ple que ahir en una trobada amb l’alcalde de Biosca van coincidir amb el
Marc Solsona i els va dir que tornessin a demanar una reunió amb el grup parlamentari de la CUP
i Junts pel Sí. En aquesta reunió hi assistiran alcaldes i regidors de cada ajuntament.
6.- PRECS I PREGUNTES.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), explica que va preguntar a l’ACA el motiu del resultat desfavorable de la resolució
d’atorgament de la subvenció sol·licitada per l’Ajuntament el passat mes de juliol, i li van
contestar que dels dos ítems no complíem el segon, un era la qualitat de l’aigua. Diu que
en el mes de febrer sortirà una nova línia d’ajuts.
També diu que està mirant el que ha passat amb les dues subvencions pendents de la
Diputació de Lleida, i una estava a tresoreria i de l’altra no se’n sap res.
També diu que revisant actes ha vist que fa temps no s’ha reunit la comissió de l’aigua i
que es va acordar que hi hauria una persona tècnica, també demana que les comissions
es reuneixin més periòdicament.
El Sr. Alcalde li respon que el tècnic que haurà d’assistir a la comissió de l’aigua s’haurà de pagar
La Sra. Mercè Valls i Querol en resposta li diu que val la pena que l’Ajuntament gasti diners
en algun tècnic perquè miri de fer bé les memòries. Pregunta com està la convocatòria de
la subvenció de camins.
El Sr. Alcalde li respon que s’ha presentat la memòria que es va aprovar per unanimitat en el Ple i
els camins sol·licitats estan recollits allà. Afegeix que si hi ha alguna proposta de posar algun camí
que es considera prioritari es podrà incloure en la convocatòria següent.
La Sra. Mercè Valls i Querol diu que vindrà a mirar la memòria per saber quins camins
inclou perquè no se’n recorda. També diu si es podria mirar de què durant els mesos de
novembre i desembre no tenir de fer massa plens extraordinaris.
El Sr. Alcalde li respon que es pot queixar com a regidora però no per fer massa plens i més quan
ella quan era Alcaldessa casi no en feia, afegeix que no trobarà en cap acta que ell es queixés per
dir que es feien massa plens, en tot cas, la queixa era perquè no se’n feia. Afegeix que s’han fet
més plens ordinaris en el que portem de legislatura que en tota la legislatura passada , i ara es
procura portar-ho tot al Ple, cosa que abans no passava.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si se li oferirà alguna bastida
a principis d’abril per poder arranjar durant dos dies i de forma altruista el Toro de la Font
El Sr. Alcalde li respon que cap problema que se li facilitarà sols falta que ell comuniqui quan vol
començar.
 El Màrius CODINA i CLOSA, pregunta si el pou que es va fer en el terreny de Can Garriga
se’n podrien beneficiar els horts perquè tinc entès que el va pagar l’Ajuntament.
 El Sr. Jordi DURÁN BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), pregunta si aquest pou es va pagar amb diners
públics.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL respon que aquest pou està en un terreny particular però la
qualitat de l’aigua no era bona, es van fer 2 perforacions per veure si serviria en un futur però no
va ser així. L’Ajuntament no va posar cap diner perquè aquests diners van venir de l’ACA.
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Intervencions del públic


Des del públic es diu que des de l’Ajuntament es va enviar una nota en relació a les obres
del carrers del “casc antic” on es posava “ la instal·lació de tubs pel servei de gas i altres” i
volia saber a què fa referència això “i altres”.
El Sr. Alcalde li respon que són uns tubs que quedaran en reserva per a altres serveis.
 Des del públic es pregunta al Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), sobre el servei de
podologia.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH li respon que el cost és el mateix, 7 € els paga el soci i 5 € són
subvencionats pel Consell Comarcal, la podòloga ve del Consell és un servei per persones majors
de 65 anys i només hi ha subvencionats 8 serveis al mes, és el mateix que abans simplement ha
canviat la podòloga. L’Ajuntament no té res a veure amb aquest servei.
 Des del públic es vol saber la col·laboració de l’Ajuntament en la festa de St. Antoni i altres
entitats del poble i qüestiona perquè es fa la Festa de Sta. Àgueda quin benefici suposa pel
poble.
El Sr. Alcalde li respon que depèn de la festa la col·laboració pot ser en espècie ús del pavelló,
calefacció... a altres se’ls dona un ajut prèvia presentació de factures per l’import igual o
equivalent a l’import atorgat. I es mira de conservar el que es té i no es va a més.
La Sra. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), respon que cadascú té els seus propis interessos i
l’Ajuntament intenta col·laborar amb totes les associacions del poble independent dels gustos
personals.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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