ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 1/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

12 de GENER de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
22:40 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ. (s’incorpora a la sessió essent les 21:20 h )
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
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:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
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:
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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 les actes anteriors ( 1 i 27 de desembre de
2017).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, del contracte de serveis per dur a terme el servei de tècnic
interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei
d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu
de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.
3.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió de l’Ajuntament de Torà als acords marc del
servei d’assegurances (exp. 2015.04) i del servei de mediació d’assegurances (exp.
2015.01) del Consorci Català pel desenvolupament local (CCDL) i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni entre l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat “Conveni de
col·laboració AEAT-FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals”.
II. PART DE CONTROL
5.- Donar compte de la relació de decrets.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 1 i 27 de desembre
de 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 1 de desembre de 2017 i 27 de desembre de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Intervencions: No n’hi ha.
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.
S’aproven per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER DUR A TERME EL
SERVEI DE TÈCNIC INTERVENTOR PER SUPERVISAR LA REVERSIÓ DELS BÉNS I
ELEMENTS AFECTES AL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI DE TORÀ PER
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L’EXPIRACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ABASTAMENT D’AIGUA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
1.1.Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’assistència tècnica per a efectuar les tasques de
tècnic interventor per tal de supervisar la reversió dels béns i els elements afectes al servei públic
d’abastament d’aigua al municipi per expiració del contracte administratiu de gestió del servei amb
l’empresa Cassa, aigües i depuració, sl, tal com es va acordar en la sessió plenària de data
04/11/2016 en el punt de l’ordre del dia següent:
“ 2.- Aprovació, si s’escau, de l’expiració del termini del contracte administratiu de gestió
del servei públic d’abastament d’aigua al municipi de Torà” en el punt segon de la part
dispositiva del mateix es va acordar “Nomenar un tècnic interventor per tal de supervisar la
reversió dels béns i elements afectes al servei”.
1.2. Atès que l’Ajuntament de Torà no té personal propi per efectuar aquesta tasca, ha sol·licitat 4
pressupostos als següents enginyers: el Sr. Xavier Terribas i Sala, el Sr. Raimon Guitart i Garcia,
El Sr. Pau Esteban Salvador i a la Sra. Anna Ma Sardans Bajona.
1.3. Vist que durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat 4 pressupostos amb el
següent import i contingut ( ordenats per Núm. registre entrada):
Núm. Contractista

1

Xavier
Terribas i Sala

2

Anna
Sardans

DNI

import
(sense
iva)
*************** 6.000,00 €

Ma *************** 8.250,00 €

Contingut

Per les feines de tècnic interventor de
totes les instal·lacions, canonades
principals, bombes, dipòsits, pous,
descripció de l’estat de funcionament,
detecció de defectes i fuites importants,
per tal de supervisar la reversió dels
béns i elements afectes al servei de
gestió d’aigües del municipi de Torà.
Incloent la realització d’un document que
inclogui
tota
aquesta
informació,
desplaçaments per tot el municipi i les
visites de coordinació necessàries amb
les empreses afectades
Supervisió de les condicions de reversió
de les instal·lacions afectes al Servei
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Bajona

3

4

Raimon
Guitart
Garcia

*************** 7.127,50 €
i

Pau Esteban *************** 7.880,00 €
Salvador

d’Abastament d’Aigua del municipi de
Torà amb motiu de la finalització del
període de concessió
Inspecció de l’estat de conservació de la
xarxa d’abastament d’aigua potable del
municipi de Torà amb motiu de la
finalització de la concessió del servei ,
en referència a les condicions de
reversió de les instal·lacions afectades,
conforme a les especificacions del
contracte
Honoraris a meritar per les tasques
d’inspecció referent a l’estat de
conservació en què es troben les
instal·lacions del Servei Municipal
d’Aigua de Torà a causa de la
finalització del contracte de concessió.
Honoraris d’inspecció i emissió d’informe
tècnic, no inclou els assajos o
verificacions específics que hagin
d’ésser portats a terme amb assistència
de tercers.

1.4. Vist que la millor proposta econòmica recau sobre el contractista núm. 1, el Sr. Xavier
Terribas i Sala, amb un import de 6.000,00 € més iva.
1.5. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 2 de gener de 2018, un informe sobre el
procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.6. Atès que aquesta proposta ha estat informada favorablement per la comissió de l’Aigua.
2.- FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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2.2. Atès el preu del contracte de què es tracta, ascendeix a la quantitat de 6.000,00 euros més
1.260,00 euros d’iva, inferior a 18.000,00 euros, per tant, es considera que el procediment més
adequat per a l'adjudicació és el del contracte menor de serveis, d’acord amb l’article 138.3 del
TRLCSP.
De conformitat amb l’article 111 del TRLCSP, la tramitació de l’expedient dels contractes menors
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Atès que el preu del contracte ascendeix a la quantia de 7.260,00 € IVA inclòs, l’òrgan competent
per a contractar i per a tramitar l’expedient, de conformitat amb la disposició addicional segona del
TRLCSP, és l’Alcaldia al no superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de 6 milions d’euros. Tenint en compte, però que
que és un assumpte relacionat amb el cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta), s’ha
dictaminat prèviament per la Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de conèixer aquests
assumptes, i per ser posteriorment aprovat pel Ple de la Corporació.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Dur a terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i
elements afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del
contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Xavier Terribas Sala per un import de
6.000,00 euros i 1.260,00 euros d’IVA.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 7.260,00 € amb càrrec a la partida 92000-22706 del
vigent pressupost.
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
CINQUÈ.- Comunicar a l’empresa Cassa, Aigües i Depuració, sl, la designació del Sr. Xavier
Terribas i Sala com a tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al
servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte administratiu de
gestió del servei públic d’abastament d’aigua
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:
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El Sr. Alcalde diu que a finals de 2016 es va acordar de no renovar la concessió amb l’empresa
Cassa, aigües i depuració, sl; i en aquell moment s’havia de nomenar el tècnic interventor ja que
ho estableix la llei , es van demanar pressupostos però han tardat en portar-los perquè no
experiència en pressupostar aquestes feines.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si ja es disposa de la informació
sobre l’increment de volum de m3 d’aigua a la Mancomunitat d’aigües del Solsonès.
El Sr. Alcalde li respon que encara ens han de portar l’estudi de les obres que s’haurien de fer per
atendre aquest consum i si es veu que no és assumible es farà una altra petició.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), opina que és lògic i prudent esperar els seus números.
El Sr. Alcalde diu que les quantitats que s’hauran d’aportar com ajuntament s’han de mirar de
subvencionar, tot i que, són obres d’inversions de millora en la xarxa que la Mancomunitat ha de
fer el fet de poder atendre la nostra petició es veu que l’obra a realitzar és major, per aquest motiu
se’ls hi ha demanat que ho quantifiquin.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ ALS ACORDS
MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ
D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL (CCDL) I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL
SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES
(Exp. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)

ATÈS

LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES
I.

Que per

resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici

d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
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II.

Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí

oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit
contracte.
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que
adopti l’acord d’adjudicació, segons:
 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A.
de Seguros y Reaseguros
 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España
IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació .
VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.

LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ
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VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió de 21
d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de
distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals
de Catalunya.
VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de
la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació d’aquest
Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves proposicions.
IX. Que en data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes.
X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord
d’adjudicació.
XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa FERRER
& OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi
relacionen la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de
responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la
mercantil Ferrer &Ojeda Correduría de Seguros, S.L.
XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.
XIII. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb
les següents.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Torà s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a
Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament.
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SEGON.- Que l’Ajuntament de Torà s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que a
continuació s’indiquen :
(_x_) Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de 4.532,00 euros.
(___) Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros, per un import
de ________ euros.
(___) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per un
import de ________ euros.
(___) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, per un import de ________ euros.
(_x_) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor
de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import de
1.322,63 euros.
(___) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España, per un import de ________ euros.
TERCER.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer & Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
QUART.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit
155-159, 08015 de Barcelona)
CINQUÈ.- Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s’han d’anul·lar en temps
i forma les pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer & Ojeda perquè pugui
anul·lar els contractes o pòlisses actuals amb les companyies asseguradores.”
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 el malgrat que regidor, el Sr. Joan CLOSA I VILADRICH, ha treballat molt
aquest tema el més pràctic és adherir-nos a l’acord marc de l’ACM.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que això ja hi era i ara es renova.
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta com es va resoldre la Reclamació Patrimonial interposada per l’accident
en el camí d’Ardèvol.
El Sr. Alcalde li respon que just abans d’anar a judici es va arribar a un acord instat per l’advocada
de l’asseguradora i la part contraria. L’Ajuntament sols va tenir de pagar la franquícia. També diu
que en el camí d’Ardèvol s’ha posat senyalització , com “camí Rural”, “perill de Sots”... i la intenció
és de posar-ne més.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL
D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I
PROVÍNCIES ANOMENAT “CONVENI DE COL·LABORACIÓ AEAT-FEMP EN MATÈRIA
D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS:
En data 18/07/2011 l’Ajuntament de Torà es va adherir al Conveni per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions
catalanes (CMI), signat el mes d’octubre de 2006 entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona, el Consorci Localret i el Consorci AOC.
Atès que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya posa a disposició de les
administracions públiques que ho requereixin, a través de la via oberta de l’Eacat, una eina per al
desenvolupament dels seus tràmits de informació tributària davant de l’AEAT, per a finalitats
tributàries i no tributàries.
Vist que es poden fer consultes sobre l’estat d’estar al corrent d’obligacions tributàries: segons la
finalitat per a la qual sigui necessari saber si una persona física o jurídica es troba al corrent de les
seves obligacions tributàries:





Estar al corrent d’obligacions tributàries per a contractació amb les Administracions
Públiques,
Estar al corrent d’obligacions per a l’obtenció de llicències de transport,
Estar al corrent d’obligacions per a la sol·licitud d’ajudes i subvencions,
Estar al corrent d’obligacions per a la tramitació de permisos de residència i treball per a
estrangers;

Per a l'accés a la consulta d’aquestes dades és necessari prèviament disposar d'un conveni amb
l'AEAT o estar adherit a algun conveni que autoritzi a la consulta de les dades tributàries.

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

Atès que aquest Ajuntament està interessat en presentar al Consorci per l’Administració Oberta de
Catalunya la sol·licitud d’alta al servei de “sol·licitud d’autorització d’accés a dades de l’Agència
Espanyola d’Administració tributària (AEAT).
Vist que per tal de procedir a efectuar l’alta del servei, cal que prèviament l’Ajuntament de Torà
s’adhereixi al conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies anomenat “conveni de col·laboració AEAT_FEMP” en matèria
d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals”
d’abril del 2003.
FONAMENTS DE DRET:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2), 47.2.h) 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.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Torà al conveni subscrit entre l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies anomenat
“conveni de col·laboració AEAT_FEMP” en matèria d’intercanvi d’informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.
SEGON.- Notificar el present acord d’adhesió al conveni seguint el procediment establert en el
conveni a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
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, si escau.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’adhesió al 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:
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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 és l’adhesió a un conveni entre l’agència tributària i la federació de municipis
i províncies, per tal de poder efectuar nosaltres directament la consulta.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que aquest conveni et facilita la feina.
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
133/2017
134/2017
135/2017
136/2017
137/2017
138/2017
139/2017
140/2017
141/2017
142/2017
143/2017
144/2017
145/2017

DATA
TÍTOL
30/11/2017 Convocatòria Junta de Govern Local 4/12/2017
30/11/2017 Inici expedient modificació pressupost núm. 3/2017 mitjançant
suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari
30/11/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
desembre de 2017
30/11/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de desembre de 2017
30/11/2017 Aprovació de les nòmines del mes de novembre
01/12/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
04/12/2017 Aprovació bestreta reintegrable nòmina paga extra nadal, nòmina
mes de desembre i gener 2018 B.A
18/12/2017 Devolució ingressos indeguts A. M. E
18/12/2017 Inici expedient modificació pressupost núm. 4/2017 mitjançant
generació de crèdits
18/12/2017 Aprovació de les pagues extres
20/12/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
27/12/2017 Aprovació de les liquidacions complementàries d'ingrés directe de
la taxa per la prestació servei estada Residència
27/12/2017 Incoació de l'expedient de Pròrroga del pressupost vigent

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 pregunta als regidors si volen algun aclariment.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta pel decret 140/2017.
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El Sr. Alcalde li respon que correspon a la devolució d’una taxa perquè la va pagar per duplicat, a
les oficines i per càrrec bancari.
6.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Rectificació del Ple anterior sobre la subhasta del vehicle que està al magatzem
municipal.
El Sr. Alcalde informa al Ple que el vehicle no es pot subhastar perquè aquest vehicle encara va a
nom del propietari que es va morir i si no hi ha hereus llavors la Generalitat és qui ha de fer els
tràmits corresponents per disposar de la herència intestada. Afegeix que el fet de què la tècnica
municipal efectués una valoració del vehicle va pensar que ja es podia vendre; però consultat
l’expedient s’ha vist que no es va fer cap tràmit per la qual cosa el vehicle encara va a nom del
difunt.
Essent les 21:20h s’incorpora al Ple la regidora, la Sra. Maria Ángeles Louzan,
b. Sentència de la delimitació territorial entre Torà i Llobera.
El Sr. Alcalde diu que no es farà cap valoració fins que no sigui ferma. Afegeix que des del 2008
fins ara l’Ajuntament de Torà ha tingut amb el departament de Governació, 3 contenciosos, algun
però no va arribar a judici.
c. Reunió de la Comissió de canvi de comarca.
El Sr. Alcalde diu als regidors que s’hauria d’acordar un dia per fer una reunió per tal d’estar
preparats per quan hi hagi el Parlament constituït.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que primer s’hauria d’esperar a què estés constituït el Parlament.
El Sr. Alcalde diu que com que té una proposta per fer-los voldria reunir-se amb ells.
d. Trobada sobre la Torre de Vallferosa dia 16 de febrer de 2018.
El Sr. Alcalde diu que és la trobada que estava prevista el mes d’octubre 2017 però que per temes
d’agenda dels ponents es va tenir de posposar. Un dels organitzadors li ha comentat que com que
encara el dia és curt, és molt probable que la jornada s’escurci perquè no es farà la visita que es
preveia fer a la Torre per la tarda. No obstant, els anirà informant.
e. Arxiver de Cardona
El Sr. Alcalde entrega al Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, un correu electrònic
sobre les converses que ha mantingut amb l’arxiver donat que el Sr. Màrius va afirmar unes coses
que no corresponen amb les seves afirmacions.
7.- PRECS I PREGUNTES


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que hi ha molts cotxes abandonats
pel poble.

El Sr. Alcalde li respon que miraran d’agilitzar-ho tot però no és fàcil.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, es queixa per la conducció temerària d’un vilatà.
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El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), li respon que ja l’han parat alguna vegada els Mossos d’esquadra.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, es queixa de la netedat del poble, diu que l’equip de
govern hauria de donar un tomb per tot el poble cada 3 setmanes, afegeix que avall del riu
hi ha un col·lector apunt de petar a l’altura del pont i que hi ha runa de l’obra del casc antic.

El Sr. Alcalde li respon que respecte la runa ja va donar l’ordre a l’empresa Excavacions Germans
Cases, sl perquè no traguessin.
Seguidament el Sr. Alcalde i el regidor, el Sr. Màrius entren en un debat.
El Sr. Alcalde respecte el problema del clavegueram li respon que ve de temps enrere.
Seguidament el Sr. Màrius li diu que en la legislatura anterior es van arreglar.
El Sr. Alcalde li respon que si ho haguessin arreglat bé ara no s’hauria de tornar a arreglar.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, diu que fa pocs dies es va arreglar una claveguera de la Plaça del
Pati per una obra mal feta.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que l’oposició està aquí per fiscalitzar l’acció del govern, i alguna vegada s’ha sentit ofesa.
El Sr. Màrius CODINA I CLOSA, diu que no demana grans obres sinó tenir un poble net.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que s’està a ¾ parts de la legislatura que tot i que s’ha fet
una gran obra (pavimentació casc antic) correspon a 2 legislatures anteriors.
El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), en referència al que ha dit el regidor el Sr. Màrius Codina i Closa, diu que
en la mesura que es pugui intentar fer alguna actuació en el riu.
El Sr. Alcalde respon que abans de netejar el riu es netejarà el poble. Aquí només tenim un
escombriaire per tot el poble.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que entén la queixa del Sr. Màrius Codina i Closa perquè és el regidor més
sensible en aquest tema de la neteja, i potser hauria de ser la societat civil qui hauria de fer la
neteja del riu tenint en compte dels mitjants econòmics de què disposa l’Ajuntament.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, es queixa dels armaris per guardar els pergamins.

El Sr. Alcalde li respon que es farà.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta com està la col·locació de les pilones del c/ Vall ja que a final de la
legislatura anterior ja es va mirar.

El Sr. Alcalde li respon que el tècnic no ho té clar , que no és un problema de model ni de preu,
sinó que posar les pilones només a un costat del carrer no està justificat perquè el perill està als
dos costats i posar-los als 2 costats dificulta el pas dels vehicles, els recorda que ja els hi havia
comentat això en un Ple anterior.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que
és cert que ja ho havia dit.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que el cas del C/ Vall és el mateix que el del c/Eres i en el
primer cas es va reclamar per les botigues. Afegeix que a vegades també es corre massa i també
ho fa algun treballador municipal durant la seva jornada laboral i això ho hauria d’evitar.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que s’haurien de posar passos elevats a l’Avda
Solsona perquè hi han cotxes que corren massa.



El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, manifesta el seu rebuig a l’actual senyalització viària de
l’Avda Solsona en el punt d’encreuament amb la Plaça de la Creu.

El Sr. Alcalde respon, a aquestes dues intervencions, que va traslladar la queixa a la Diputació de
Lleida i van dir que com que és la seva competència ja ho canviarien.
Els regidors de l’oposició es decanten perquè es fes una rotonda.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que quan van fer la reforma de l’Avda. Solsona no cabia cap
rotonda perquè hi havia la fàbrica de pinsos.
El Sr. Alcalde diu que es posarà senyalització vertical de limitació de velocitat a 40 i com que hi ha
algunes marques fetes dona peu a pensar que faran alguna cosa.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si aquest any hi va haver música nadalenca.

El Sr. Alcalde li respon que no expressament, i afegeix que es van col·locar totes les llums de
nadal que estaven en condicions.
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

Essent les 22:40 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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