ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 13/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

9 de NOVEMBRE de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:30 hores
23:20 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 essent les 21:25h)
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 (s’incorpora essent les 21:32h)
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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DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència del debat i votació del punt:
Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
Ho justifica pel fet de la gravetat dels fets i perquè el ple es va convocar dimarts i la moció es va
rebre el dimecres.
Els 7 membres del Ple presents, dels 9 que el composen, voten afirmativament la inclusió a l’ordre
del dia del ple d’avui aquest expedient i, per tant, amb el quòrum de l’article 103.3 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).
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 ( 11 d’octubre de 2018).
I.

PART DE CONTROL

2.- Donar compte de la relació de decrets.
3.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de
pagament a proveïdors 3r trimestre de 2018.
4.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya.
5.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, de la moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 11 d’octubre de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 11 d’octubre de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Intervencions: Cap.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència amb inclusió de les esmenes efectuades en el seu
redactat final.
S’aprova per unanimitat dels presents.
I.- PART DE CONTROL
2.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:
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NÚMERO
165/2018
166/2018

167/2018
168/2018
169/2018
170/2018
171/2018
172/2018
173/2018
174/2018
175/2018
176/2018
177/2018
178/2018
179/2018
180/2018
181/2018
182/2018
183/2018

DATA
TÍTOL
04/10/2018 Aprovació despeses redacció avantprojecte i cursos de formació
del personal de la residència municipal Mare de Déu de l'Aguda
04/10/2018 Aprovació de la convocatòria i de les bases específiques que han
de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a
joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa
de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució
TSF/1779/2018
05/10/2018 Aprovació del contracte menor de serveis de prevenció o control de
la legionel·la a l'Escola Sant Gil
08/10/2018 Convocatòria Ple Ordinari 11/10/2018
09/10/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
10/10/2018 Inici expedient de baixes d'ofici per inclusió indeguda al padró
d'habitants
10/10/2018 Targeta aparcament individual per a persones amb disminució,
modalitat no conductor
10/10/2018 Targeta aparcament individual per a persones amb disminució,
modalitat no conductor
15/10/2018 Aprovació de la memòria tècnica valorada de GFS 2018
15/10/2018 Aprovació sol·licitud subvenció GFS 2018
15/10/2018 Targeta aparcament individual per a persones amb disminució,
modalitat no conductor
16/10/2018 Aprovació bestreta reintegrable nòmina paga extra nadal NC
18/10/2018 Convocatòria JGL 26/10/2018
18/10/2018 Rectificació errada material bases i convocatòria Programa de
Garantia juvenil 2018
19/10/2018 Nomenament delegat protecció de dades
23/10/2018 Contractació per urgència de personal per la Biblioteca municipal
26/10/2018 Bestreta paga nòmina octubre OC
29/10/2018 Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu plaça
administratiu/va PGL2018
30/10/2018 Contractació jove en pràctiques PGJ 2018 com administratiu de
l'Ajuntament de Torà

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. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 178/2018 i 182/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a la subvenció de garantia juvenil i la contractació del jove
en pràctiques. El decret 180/2018 diu que es va fer un concurs per cobrir la plaça de la biblioteca
municipal, va guanyar el concurs la/el L. T i per temes d’estudi no s’ho podia compaginar, va
renunciar i seguidament es va adjudicar a la persona següent però va trobar una altra feina i va
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presentar la baixa voluntària, es va trucar a la resta de candidats de la borsa però tots van
renunciar, per aquest motiu es va tenir de fer una contractació per urgència.
3.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS AL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R TRIMESTRE DE 2018.
Nombre de regidors presents: 7
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de les rendicions efectuades i que
contenen la següent informació:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
TERCER TRIMESTRE 2018:
Pagaments realitzats en el trimestre: 94.377,47 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 65.773,31 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
TERCER trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida pel Reial Decret 635/2014,
de 25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, BOE( 23/12/2017)
El període mig de pagament 3r TRIM. 2018: 10,04 dies

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:
La Sra. Secretària explica que s’ha canviat la metodologia de càlcul.
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4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del Parlament de
Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència. L’Ajuntament de
Torà vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II.
Institucions i Administracions que manifesta el següent:
II. Institucions i administracions
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals:

a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la
pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna
les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la
judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals.

b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de les
diverses opcions de tots els catalans.

c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva
justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.

d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i
antidemocràtica com la monarquia.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Torà pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 i, especialment,
al fragment reproduït anteriorment.
SEGON.- Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya, al
Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real espanyola i a l’Associació de
Municipis per la Independència.
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 aquesta moció és per mostrar el rebuig a la monarquia en general i al Rei
actual, la resolució 92/XII és més llarga de tot el que posa aquí, es parla de l’agència social i la
recuperació de la convivència, punts c i d i està formada per 3 grups polítics, aquesta la va enviar
l’AMI.
5.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ A FAVOR DE
L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més
de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma
clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els
pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant
amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la
repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La
resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa
democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el
conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern de
Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any
que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i
Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de
2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de
l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el
proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació,
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única
violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols
contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.
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Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat
de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la
presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per
donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la
situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat reflecteixen
un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques
diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la
ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Torà demana l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre
de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un
relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la
realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i
manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de
les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part
de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI .”
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 aquesta moció està consensuada entre l’ACM i l’AMI.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si s’enviarà a la FMC.
El Sr. Alcalde li respon que ja ho ha vist que no hi és, ara si ho volen se’ls hi pot enviar.
6.- INFORMES D’ALCALDIA
 Mena- Escola Auró
El Sr. Alcalde informa al Ple que ha sortit al diari una noticia en relació als nens Mena. Diu que fa
mesos que la directora de l’escola Auró el va informar de què van oferir una part de les
instal·lacions de l’escola Auró als refugiats. El dia 16/10/2018 se l’informa ( a l’Alcalde de Torà)
que vindran 35 nens a l’Auró. El dia 18/10/2018 surt al Diari Segre que obren a Torà un centre per
a menors immigrants sense família... continua explicant totes les trobades que han tingut al llarg
d’aquest temps, entre d’altres, la mantinguda amb membres de la DGAIA de la Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal de la Segarra, del consell Comarcal del Solsonès; el més destacat
d’aquesta reunió va ser que van barrejar el conflicte territorial entre els municipis de Torà i Llobera
amb un tema social que no té res a veure, perquè es tractava de parlar d’un problema de
persones que preval per sobre de totes les coses.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que l’Escola Auró estava infrautilitzada.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), arran de l’explicació del Sr. Alcalde sobre la reunió
mantinguda amb la DGAIA, Consell Comarcal de la Segarra i del Solsonès, diu que van barrejar
una emergència social amb un tema territorial.
El Sr. Alcalde diu que precisament el que comenta la Sra. M. Angeles LOUZAN VÁZQUEZ va ser
el més destacat de la reunió. Aquests nens es van instal·lar a l’Escola Auró el dia 17/10/2018
concretament 35, i aquestes instal·lacions tenen capacitat per a 80 persones, això vol dir que
s’han reservat una part per poder mantenir la seva activitat.
Essent les 21:25h s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi DURAN BAGAN, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
S’inicia un debat sobre aquest tema
Essent les 21:32 h s’incorpora a la sessió el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit.
 Canvi de comarca
El Sr. Alcalde diu que avui ha parlat amb l’Alcalde de Biosca, i li ha dit que el PDeCAT del
Solsonès també s’oposa, no se sap fins a quin grau, a la incorporació de Torà al Solsonès si
prèviament no cedeix les masies. De moment han proposat de passar Biosca.
 Ple extraordinari novembre
El Sr. Alcalde diu que s’haurà de fer un ple extraordinari aquest mes de novembre com a molt tard
el dia 23/11/2018. S’acorda que es faci el divendres dia 23/11/2018 i prèviament es farà una
reunió informativa dels temes que es tractaran.
7.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Alcalde diu que aquest matí el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, ha portat
una nota simple d’un terreny anomenat “peixera” i seguidament comenta al Ple el contingut de la
mateixa.
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El grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe),demana que
l’ajuntament sol·liciti al Registre de la Propietat de Solsona les notes simples de les finques 2173 i
2175.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que el poble està brut i que la gent
no cuida els animals que estan al carrer.
L’equip de govern diu que ho traslladaran al treballador.


El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), pregunta com està l’esfondrament de la Muralla.
El Sr. Alcalde li respon que es van treure les pedres amb precaució, una d’aquestes nits va tornar
a caure una mica més de muralla, també es va fer una recollida d’ossos. Encara no tenim el
document tècnic, però no hi podem actuar sense que sigui de titularitat municipal.
La Sra. Secretària diu que s’hauria de fer una ordre d’execució .
El Sr. Alcalde ja diu que s’hauria de fer una ordre de ruïna i d’execució.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta per la claveguera.
El Sr. Alcalde li respon que és un tema a parlar en la reunió que es tindrà pel pressupost.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta per la Creu de la Plaça de la Creu.
El Sr. Alcalde li respon que qui ho ha de fer encara no ens ha portat el pressupost definitiu.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu si seria possible que les convocatòries arribin més
aviat
Se li respon que s’envien dins de termini.
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 23:20 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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