ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 12/2018
11 d’OCTUBRE de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:40 hores
23:30 hores

DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:
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
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
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:
Cap.
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 ( 7 i 28 de setembre de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, del compte general de la corporació any 2017.
3.- Aprovació, del model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la gestió econòmica
i financera
4.- Ratificació de l’acord de l’increment retributiu del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament
de Torà d’acord amb la llei de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2018
5.- Aprovació, si s’escau, de l'increment dels complements retributius per les situacions
d'incapacitat temporal del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torà
II.

PART DE CONTROL

6.- Donar compte de la relació de decrets.
7.- Informes d’alcaldia .
8.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 7 i 28 de setembre
de 2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 7 i 28 de setembre de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Intervencions: El Sr. Alcalde efectua unes esmenes a les dues actes i el Sr. Joan Closa i
Viladrich, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
(ERC-AM) n’efectua una en l’acta de 28 de setembre de 2018.
Esmenes a l’acta de data 7 de setembre de 2018, efectuades pel Sr. Alcalde, en les dues primeres
intervencions del punt 5 de l’acta referent a l’”Aprovació, si s’escau, de la moció per l’accés de tots
els municipis a la xarxa de carreteres, a petició de l’Assemblea local de la CUP”, en la seva
primera intervenció, on hi diu “...per aquest motí es va enviar...” hi ha de dir “...per aquest motiu es
va enviar...” i més endavant en la segona intervenció on hi diu “...la idea seria aprovar-la
literalment l’ha presentada la CUP”, hi hauria de dir “ ...la idea seria aprovar-la literalment, tal i com
l’ha presentada la CUP”.
La Sra. Secretària diu que en el punt segon de l’ordre del dia referent a donar compte del decret
d’aprovació de la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 2017, en el primer punt de la part
resolutiva del decret on hi diu “aprovar la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 7” hi ha
de dir “aprovar la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 2017.”
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Esmenes a l’acta de data 28 de setembre, efectuades pel Sr. Alcalde, en el punt 2 de l’acta
referent a l’ ”Aprovació, si s’escau, de posar el nom de “carrer 1 d’octubre” al tram final del carrer
de les Eres” en la seva intervenció on hi diu “...que ha va ensenyar...” hi ha de dir “...que va
preguntar...”
El Sr. Joan Closa i Viladrich, diu que la data que consta a l’encapçalament de l’acta ha de ser 28
de setembre no 29.
La Sra. Secretària diu que en l’acta de 28 de setembre on hi diu sessió ordinària, hi ha de dir
extraordinària.
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 amb inclusió de les esmenes efectuades en el seu
redactat final.
S’aproven per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ ANY 2017
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si escau, del Compte General de la Corporació any 2017
ANTECEDENTS
1.1. En data 31/07/2018 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.
1.2. En data 02/08/2017 la secretària interventora acctal va emetre informe relatiu al compte
general de la corporació corresponent a l’exercici de 2017, les principals conclusions del qual són
les següents:
“Quant al contingut dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, realitzades
les comprovacions prèvies al tancament del compte general, s’han seguit les bases d’execució
del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 48 i següents de l’ICAL simplificada.
Cal esmentar que, la liquidació del pressupost consolidat de l'entitat local:
a) Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit
en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la definició continguda en el SEC 95.
b) Compleix l'objectiu de deute públic, no obstant, l’Ajuntament està sotmès a un pla d’ajust
d’acord amb les condicions de finançament del pla de proveïdors de l’any 2012.
c) Compleix la regla de despesa.
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En conseqüència, la Intervenció informa favorablement l’elaboració del compte general de
l’exercici 2017.”
1.3. En data 3 d’agost de 2018 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes per al dia
29 d’agost de 2018 a les 20h.
1.4. Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 29 d’agost
de 2018. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.169 de data
30/08/2018, pel període reglamentari, durant el qual no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
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. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
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.
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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 2017, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- 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.
TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.”
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 diu que el compte general es va sotmetre a la comissió especial de comptes i
posteriorment s’ha efectuat el tràmit d’informació pública sense que hi hagi hagut cap al·legació.
També diu que l’aprovació es fa fora de termini, que com alcalde no li satisfà però no ho hem
pogut fer abans amb els mitjans personals que tenim, i amés, cal tenir en compte que cada
vegada la normativa és més exigent i també que ara els dissabtes són inhàbils, fets que allarguen
els terminis.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que s’hauria d’intentar fer-ho a termini.
3.- APROVACIÓ, DEL MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA FISCALITZACIÓ I
INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
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“PROPOSTA D’ACORD DEL PLE RELATIU AL MODEL DE CONTROL INTERN PER A LA
FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
En l’expedient relatiu a l’adopció de model de control intern simplificat, en règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions,
i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la
funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial
Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats
del sector públic local.
ANTECEDENTS
1.- La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats
locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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
(TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
2.- L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les entitats
locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, respecte de la
seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles
dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa
l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció de
control de l’eficàcia.
3.- El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del Text
refós de la Llei reguladora d’ hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia
d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els
desenvolupats en altres àmbits del sector públic.
4.- Per Resolució d’Alcaldia de data 28 de setembre de 2018, s’ha resolt la formació d’expedient
per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i
obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.
5.- En data 5 d’octubre de 2018 s’ha emès informe per la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de
Torà.
FONAMENTS DE DRET
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1.- L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de
les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici
desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia
respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A
aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir independència funcional
respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de
control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de,
com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant
l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix
en el transcurs de tres anys consecutius.
2.- Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local podrà
acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
3.- L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat
aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local
(Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents:
a.
Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
b.
Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els
3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.
c.
La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.
L’Ajuntament de Torà, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del padró
municipal, té una població de dret de 1.223 habitants, i l’import de les previsions inicials
d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials
d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de
consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de 1.518.552,53 euros ingressos i
1.505.921,54 € de despeses, actualment estem en pressupost prorrogat, variables de població i
pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat
local, i per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control
intern simplificat.
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern
simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari i
especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat
Local, no sent d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de
l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i
d’aquelles actuacions la realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal.
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L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats
locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no
obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel
que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització
prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles
219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017.
4.- En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà la
intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets de
contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i
40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria
de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control
financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització
prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries
de control financer.
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de mostreig
o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la Intervenció
d'aquest Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions
d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable fiscalització
prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets de contingut
econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.
5.- Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que podrà ser
exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte
controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms,
sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable,
els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses,
així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus
fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas.
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Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i
obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de
l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple
acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els
requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior,
mitjançant l’exercici del control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin
l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques,
i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres
vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia respecte
dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, per a les
despeses de quantia indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics
següents :
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la
despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi
obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que
compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat
s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172
i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de
comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest
òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a
proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.
A aquests efectes,
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en
el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin
aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que
comprèn.
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6.- En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que,
addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la
consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat
assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions
públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que
observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran
fer ús de la seva facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció
limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que
“l’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que consideri convenients,
sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.

7.- L’informe emès per la Secretaria intervenció de l’Ajuntament de data 05/10/2018 va
considerar adient, i la Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta
d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en
règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. I
igualment va considerar adient el mateix Informe de Secretaria Intervenció la proposta
d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora
sobre els seus drets i ingressos.
En raó dels anteriors antecedents, fonaments de dret, a proposta de l’Alcaldia, i conforme l’informe
de Secretaria Intervenció de data 05/10/2018, es proposa al Ple, adoptar el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica
financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del
Sector Públic Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.
SEGON .- Adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per
a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu
l’article 13.2 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per
l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària (actualment es consideren, en tot cas, extrems transcendents, i per tant
bàsics, els establerts en la Resolució de 2 de Juny de 2008 de la IGAE, per la qual es publica
l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, per la qual es dóna aplicació a la previsió
dels arts. 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora
en règim de requisits bàsics, modificada i actualitzada per Resolució de 4 de juliol de 2011 i en la
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la IGAE, per la qual es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 20 de juliol de 2018, pel qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de
la Llei General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
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bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públics i encàrrecs a mitjans propis). I també amb
efectes d’1 de juliol de 2018.
TERCER.- Substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó
en comptabilitat, i per actuacions de comprovació posteriors mitjançant la utilització de tècniques
de mostreig o auditoria, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus
drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9 i 40 de la norma reglamentària
esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.
QUART .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de l’1 de juliol de 2018.”
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 diu que això és un tema de normativa, cada vegada hi ha més control de tot, i ara ha
entrat en vigor la fiscalització i intervenció, i el control va en funció del número d’habitants i del
pressupost municipal.
4.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ D’ACORD AMB LA LLEI DE
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2018
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 146/2018, de data 29 d’agost de 2018.
Atès que és considera competència plenària l’adopció d’acords en aquesta matèria, la qual amb
caràcter urgent va ser aprovada per l’alcaldia, es considera necessari sotmetre aquesta resolució
a ratificació del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); i 52.2 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).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’aprovació del següent acord,
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 146/2018
APROVACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ D’ACORD AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L’ESTAT PER A L’ANY 2018
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Atès que l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2018, disposa que, per l’any 2018, les retribucions del personal al servei del sector públic
no podran experimentar un increment global superior a l’1,5% respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel
que fa a efectius de personal com a la seva antiguitat.
A més a més, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2017 arribés o
superés l’3,1% s’afegiria, amb efectes d’1 de juliol de 2018, un altre 0,25% d’increment salarial.
A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de la massa salarial per a,
entre d’altres mesures, implantar plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la
revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i la resta
d’entitats del sector públic definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari en
l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3%.
Atès que l’Ajuntament de Torà va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 amb situació de
superàvit.
Atès que l’apartat Onze de l’esmentat article 18 disposa que aquest precepte té caràcter bàsic.
Per tot l’exposat , RESOLC :
PRIMER.- Aplicar els increments previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018, de l’1,5% a les retribucions del personal municipal tant
funcionari com laboral, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018, i afegir el 0,25%
d’augment de les retribucions del personal, amb efectes retroactius de l’1 de juliol de 2018, sens
perjudicis de les adequacions retributives que amb caràcter singular i excepcional resultin
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, d’acord amb l’aprovació del Consell de
Ministres, tal com s’especifica en l’apartat setè de l’article 18.
L’increment de les retribucions de tot el personal de l’Ajuntament s’aplicarà a partir de la nòmina
del mes d’agost, amb la qual s’abonaran, a més a més, els endarreriments meritats des del dia 1
de gener de 2018 fins el 31 de juliol de 2018.
SEGON.- Ratificar aquesta Resolució per al Ple de la Corporació.”
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 que degut aquests anys de crisi econòmica es van establir unes retallades
d’obligat compliment i ara que sembla que la situació econòmica ha millorat es retorna la situació
anterior, l’increment aprovat per la llei general de pressupostos és d’un 1,5% de gener a juliol, i
d’un 1,75 % de juliol a desembre.
Els regidors entren en un debat en relació als salaris d’algun personal, que potser alguns són
baixos per la tipologia de feina que fan.
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5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'INCREMENT DELS COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PER
LES SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL
DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA D’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'INCREMENT DELS
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PER LES SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL
PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
ANTECEDENTS
Atès que en data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, l’article 9 del qual regulava la prestació econòmica de la situació d'incapacitat
temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Torà en sessió ordinària de data 15 de novembre de 2012 va
Ratificar el decret d’alcaldia núm. 36/2012, de data 1 d’octubre de 2012 pel qual es resolia entre
d’altres, complementar les prestacions a percebre en situacions d’incapacitat temporal del
personal al servei de l’Ajuntament de Torà, establint els complements retributius següents: el
50% de les retribucions que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, durant els
tres primers dies d’incapacitat temporal per contingències comunes; el 15% de les retribucions
que va percebre el treballador el mes anterior al de la baixa, entre el quart i el vintè dia de la
incapacitat temporal per contingències comunes; i el 25% de les retribucions que va percebre el
treballador el mes anterior al de la baixa, a partir del vint-i-unè dia de la incapacitat temporal per
contingències comunes., tal com es desprèn del primer punt de la part resolutiva del decret
objecte de ratificació i aprovació, que transcrit literalment, diu:
“3.1. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al servei d’aquest Ajuntament de la forma
següent:
a) En la situació d’incapacitat derivada de contingències comunes: del primer fins al tercer
dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; des del dia quart fins
al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica
reconeguda per la Seguretat Social o entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada, sigui equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i periòdiques
que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; a partir del dia
vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
b) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social, entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta
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incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el
mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
Les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal percebran, des del
primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent
per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en
què va tenir lloc la incapacitat.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del
Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació
d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta
data.”
Atès que el 9 de març de 2018 es va signar el 2n Acuerdo para la mejora del empleo público y de
condiciones de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, i els sindicats CCOO i
UGT, publicat al BOE núm. 74 de 26 de març de 2018 al punt 5è Mesures en matèria de
incapacitat temporal, primer paràgraf diu el següent:

“Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las
retribuciones que vaya a percibir su personal en situación de incapacidad temporal,
mediante el establecimiento de un complemento retributivo que, sumado a la
prestación del Régimen General de la Seguridad Social o de sus regímenes
especiales de funcionarios públicos, civiles y militares, alcance hasta un máximo
del cien por cien de sus retribuciones fijas previas al inicio de la incapacidad
temporal. La articulación de esta medida podrá, en su caso, establecer diferentes
escenarios retributivos en función del tipo de contingencia que haya dado lugar a la
incapacidad temporal o de la duración de la misma.”
Atès que en data 4 de juliol de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 6/2018, de
03 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, i que la disposició addicional 54
relativa a la Prestació econòmica en la situació de incapacitat temporal del personal al servei de
les Administracions Públiques i organismes i entitats públiques dependents de les mateixes,
determina el següent:
<<Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las
retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas
dependientes, en situación de incapacidad temporal y en el caso del personal funcionario al que
se le hay expedido licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas:

1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad
Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un complemento
retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la
prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance hasta un máximo
del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad
temporal.>>
Atès que aquesta disposició modifica el règim establert a l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
que fixava, en el cas que la incapacitat temporal derivés de contingències comunes, com a límits
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pel complement retribuït, el 50% durant el tres primers dies i del 75% des del quart dia fins al vint-iunè.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Torà en sessió ordinària celebrada el dia 15 de novembre de
2012 va ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 15 d’octubre
Atès que l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que “Els acords han de versar sobre
matèries competència dels òrgans de govern de les administracions públiques. Per a la seva
validesa i eficàcia és necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans.”
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta
Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, el següent ACORD:
PRIMER. - Modificar el punt de l’acord adoptat en la sessió ordinària de data 15 de novembre de
2012 del Ple de l’Ajuntament de Torà, en el sentit d’incrementar el complement retributiu per les
situacions d’incapacitat temporal dels empleats municipals, fins a cobrar el màxim del 100 per cent
des del primer dia de la incapacitat temporal, d’acord amb el següent detall:




El complement retributiu per a incapacitat temporal derivada de contingències comunes,
del primer al tercer dia, passaria del 50% al 100%.
El complement retributiu per a incapacitat temporal derivada de contingències comunes,
del quart dia al vintè dia, passaria del 75% al 100%.
La incapacitat temporal derivada de contingències professionals en tots els trams, i la
incapacitat temporal derivada de contingències comunes a partir del vint-i-unè dia no
resulten susceptibles de modificació perquè la prestació corresponent, a càrrec de la
mútua professional o de la pròpia Seguretat Social ja estan fixades al 100%.

SEGON. Aquest acord serà aplicable a les situacions d’incapacitat temporal, iniciades des de l’1
d’octubre de 2018.
TERCER. Que es notifiqui aquesta resolució, als òrgans de representació dels treballadors de
l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi.
QUART.- Notificar aquest acord a tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Torà, pel
seu coneixement.”
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 que es tracta de l’increment de les situacions IT del personal de
l’Ajuntament de Torà.
II.

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

NÚMERO
144/2018
145/2018
146/2018

147/2018
148/2018
149/2018
150/2018
151/2018
152/2018
153/2018

154/2018
155/2018
156/2018
157/2018
158/2018
159/2018
160/2018
161/2018
162/2018
163/2018
164/2018

DATA
TÍTOL
27/08/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
29/08/2018 Aprovació nòmines del mes d'agost 2018
29/08/2018 Aprovació de l'increment retributiu del personal funcionari i laboral
de l'Ajuntament de Torà d'acord amb la llei de pressupostos
generals de l'estat any 2018
30/08/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
30/08/2018 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
setembre de 2018
30/08/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de setembre de 2018
03/09/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Ajuntament reforça brigada
04/09/2018 Convocatòria Ple ordinari 7 de setembre de 2018
05/09/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
06/09/2018 Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la "contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya 2018”
06/09/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Peó de brigada cobertura per IT)
12/09/2018 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2019
17/09/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
20/09/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
24/09/2018 Convocatòria Junta de Govern Local 27/09/2018
25/09/2018 Convocatòria Ple extraordinari 28/09/2018
27/09/2018 Aprovació nòmines del mes de setembre de 2018
28/09/2018 Aprovació de la fra empresa Aplicor water solutions, sa
28/09/2018 Inici expedient de control intern simplificat
29/09/2018 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes
d’octubre de 2018
30/09/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes d'octubre de 2018

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 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 núm. 162/2018.
El Sr. Alcalde li respon que és l’inici de l’expedient per l’aprovació del règim de control intern, punt
núm. 3 de l’ordre del dia d’avui.
El Sr. Josep M. ALSINA I SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 153/2018.
El Sr. Alcalde li respon que l’any passat aquesta subvenció ja es va demanar per una persona a la
llar d’infants, i enguany s’ha demanat per l’Ajuntament.
7.- INFORMES D’ALCALDIA .
 Visita al Parlament.
El Sr. Alcalde informa al Ple que juntament amb l’alcalde de Biosca han anat avui al Parlament a
parlar amb el grup ERC, explica la reunió mantinguda a la resta de regidors, i que se’ls ha
proposat fer una altra reunió a Solsona amb la intenció de què Torà cedís alguna part de terreny
(masies) a Llobera i els ha respost que no, que això és un xantatge. També diu que després han
parlat amb el grup JuntsxCat, pel que sembla farien una llei específica per Torà i Biosca, fet que
ha confirmat el Sr. M. S, que ha dit que aquesta llei ja estava redactada.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que ningú l’interessa tornar a una llei que permeti fer un canvi de comarca, i
suposa que ara faran el mínim.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que això ja hauria d’estar fet, i que sempre han posat les masies com a moneda de canvi, diu que
aquest tema s’ha allargat molt entre canvis de govern, etc i que li provoca perplexitat que ERC ho
tingui parat, que en la legislatura passada es deia que era l’Alcaldessa de Torà qui ho tenia parat.
El Sr. Alcalde li respon que Unió també ho parava.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que també es parlava de constituir l’Alta
Segarra i que volien que hi anés Torà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que tot aquest procés de desgast provoca una visió negativa
en l’opinió pública de Solsona, que s’ha d’apretar perquè portem molt temps esperant canvis en el
govern.
El Sr. Alcalde diu que la setmana vinent el Sr. M. S trucarà a l’Alcalde de Biosca, diu que és una
cosa que ho ha de fer el Parlament, i que el passat mes d’abril ja es va tornar a demanar que
s’elaborés una llei, el mes de juny es va rebre resposta per una reunió amb ERC, la resta ningú ha
dit res, també diu que els ha atès el grup de JuntsxCat tot i no tenir cap reunió concertada.
8.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, felicita a l’equip de govern perquè ha
netejat el camí del darrera, també planteja una sèrie de propostes per millorar l’estètica del
camí perquè hi ha caixes de difunts.
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El Sr. Alcalde li respon que en relació a les caixes dels difunts va parlar amb el l’empresa que
gestiona la recollida de residus i els va preguntar si les caixes es podien tractar com un residu, de
moment encara no ha rebut resposta.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu si tardaran gaire a treure els rocs que han caigut de la
muralla.
El Sr. Alcalde li respon que de moment estarà tallat perquè no hi ha cap tècnic que signi que allò
no caigui. Ara hem encarregat una memòria valorada que serà com un avantprojecte, si
l’ajuntament promou i arregla allò serà perquè esdevingui públic. S’han fet altres inversions en
BCIN’s de l’Església com és al Torre de Vallferosa però s’ha fet un document de cessió a favor de
l’Ajuntament, sinó no es posaria diners públics, i aquesta muralla que també és un BCIN ha de
quedar com a públic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si s’ha quantificat.
EL Sr. Alcalde li respon que no, al ser un BCIN els del Departament de Cultura van venir el dilluns,
el primer dia laborable, i en menys de 48 hores han d’emetre un informe.
El Sr. ROMAN RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), en relació amb aquest tema pregunta si es reformarà tota la muralla o
només un tram.
El Sr. Alcalde li respon que, tal com diu la secretària, no es podrà arreglar si prèviament no passa
a domini públic com tot el que s’ha fet , per exemple si es sol·licita una subvenció ja et demanen
que sigui de titularitat pública o hi hagi un document de cessió a favor de l’Ajuntament.
 El Sr. Josep M. ALSINA I SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si la biblioteca ha entrat dins de la xarxa pública.
El Sr. Alcalde li respon que no, perquè si no ha canviat, no reunim un dels requisits que és que la
biblioteca ha de tenir 100m2 útils. Ara ens donen un programa gratuït per tenir-ho tot catalogat.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ , regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que des de casa es podrà consultar tots els llibres
que hi hagi a la biblioteca, és una aplicació que cedeix la Generalitat gratuïtament.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu si s’ha sol·licitat alguna ajuda per la Creu de la Plaça.
El Sr. Alcalde diu que ja tenim el pressupost de l’arranjament i suma un import aproximat de 3500€
i és de l’empresa Pedra Maties, perquè és pedra del terme, concretament de Gilibets de Llanera,
mirarem si això entra al pressupost del 2018 sinó es deixaria pel del 2019.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, explica com es reconstruirà la creu.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:30 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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