ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 15/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

14 de DESEMBRE de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:45 hores
22:15 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
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ (s’incorpora essent les 21:15h)
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
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA (s’incorpora essent les 20:50h)
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
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, de la moció per denunciar el bloqueig jurídic del
tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
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 6 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 ( 9 i 23 de novembre de 2018).
2.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’acord d’adquisició dels aparells
desfibril·ladors, del servei de manteniment i formació a través de l’Acord marc de l’ACM (Exp.
2016.03).
II. PART DE CONTROL
3.- Donar compte de l’informe de intervenció del seguiment del pla econòmic financer 2016-2017.
4.- Donar compte de las relació de decrets
5.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, de la moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal
constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
Ho justifica pel fet de la gravetat dels fets i perquè el ple es va convocar dimarts
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 9 i 23 de novembre
de 2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 9 i 23 de novembre de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 6
Vots a favor: 6
S’aprova per unanimitat dels presents.
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.
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I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ A L’ACORD
D’ADQUISICIÓ DELS APARELLS DESFIBRIL·LADORS, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
FORMACIÓ A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2016.03)
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,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ A L’ACORD
D’ADQUISICIÓ DELS APARELLS DESFIBRIL·LADORS, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I
FORMACIÓ A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2016.03).
1.- L’Ajuntament de Torà, en data 22 d’abril de 2013, va aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada destinada als ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci Català pel
desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de
juliol de 2017, adjudicar l’Acord marc de subministrament d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es
relaciona:
1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5
3.- En data 20 d’octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d’aparells desfibril·ladors
(DEA), i els serveis associats de manteniment i formació, licitat de conformitat amb el procediment
referenciat a l’apartat anterior.
4.- Antecedents de l’entitat.
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L’Ajuntament de Torà disposa de 2 aparells desfibril·ladors i aquests requereixen d’un
manteniment.
5.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública (en endavant DN) i 12, en relació als articles 9 i
12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP).
6.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN i el
198.4 del TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els
subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió adquirits
per les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM,
a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
7.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de forma
expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de contractació a
les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc.
8.- De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de contractació
iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior.”
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, i resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Disposar l’adhesió del l’Ajuntament de Torà a l’Acord marc de subministrament
d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03), per un termini de 48 mesos, des del dia 1 de
gener de 2019 fins el dia 1 de gener de 2023.
SEGON.- Aprovar la contractació d’aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de
manteniment i formació amb l’empresa adjudicatària Neosalus solutions, sl següents:
Tipus d’aparell (amb o sense instal·lació/ Nombre Preu/unitat
compra o arrendament) /Manteniment/
(€)
Formació i difusió
Manteniment
2
144,00

Preu total

348,48
IVA

€

més

TERCER.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 421,66 € que s'imputarà,
dins del pressupost municipal de l'any 2019, a càrrec de l'aplicació pressupostària 92000-21300.
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QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària Neosalus Solutions, sl .
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:
Essent les 20:50h s’incorpora a la sessió el regidor el Sr. Màrius CODINA i CLOSA.
Seguidament el Sr. Alcalde explicar el punt que es sotmet a l’aprovació del ple dient que es tracta
d’una adhesió al servei de manteniment dels aparells desfibril·ladors ( DEA).
El Sr. Joan Closa i Viladrich, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), diu que els desfibril·ladors que tenim són de compra i és la mateixa
empresa però dins del marc de l’ACM.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe) pregunta quan es van comprar els aparells desfibril·ladors.
El Sr. Alcalde li respon que a l’inici de legislatura ja n’hi havia 1 i després se ‘n va comprar un altre.
El Sr. Roman Raga i LLEIDA, pregunta qui els sap utilitzar.
El Sr. Alcalde li respon els bombers, els regidors el Sr. Jordi Duran, i la Sra. M. Angeles LOUZAN
i VÁZQUEZ entre d’altres.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que també el sap utilitzar ja que va fer el curs quan es va comprar
l’aparell en la legislatura passada.
El Sr. Alcalde diu que amb l’adhesió es pagarà menys pel manteniment.
II. PART DE CONTROL
3.- DONAR COMPTE DE l’INFORME DE INTERVENCIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
ECONÒMIC FINANCER 2016-2017.
Acord: El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe emès per la secretària
interventora acctal en data 9 de novembre de 2018.
“INFORME DE INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017.
L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea.
En el cas de no assolir l’objectiu d’estabilitat i/o la regla de la despesa i/o l’objectiu del deute
públic, per aplicació de l’art.23.4 de la LOEPSF i l’art. 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la LOEPSF, serà preceptiu l’elaboració d’un pla econòmic financer, per assolir de nou l’equilibri
durant l'any en curs i el següent, efectuant un seguiment del seu acompliment.
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El Ple de l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2016 va aprovar un pla econòmic financer pel període
2016-2017 atenent a que la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 no acomplia amb el marc
d’estabilitat pressupostaria.
Aprovada la liquidació de l’exercici 2017, l’impacte de les mesures previstes en el pla econòmic
financer ha estat:

Descripció mesura estalvi

Efecte econòmic

Efecte econòmic

previst a

s/liquidació

31.12.2017

2017

Diferencia

Capítol

DESPESES
Reorganizacion de la plantilla de personal

32.912,29

32.912,29

0,00

1

Racionalización del gasto de capítulo 2

42.692,08

42.692,08

0,00

2

Total mesures despesa

75.604,37

75.604,37

0,00

INGRESSOS
INCREMENT BASES IBI
Total mesures ingressos

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Total mesures ingressos

75.604,37

75.604,37

0,00

1

Fet que a provocat que els ratis per mesurar els objectius del marc d’estabilitat pressupostari han
estat:

Com es pot observar, la liquidació de l’exercici 2017 s’acompleixen els objectius d’estabilitat
pressupostaria, regla de la despesa i nivell d’endeutament.
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CONCLUSIÓ:
De la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 és desprèn que l’Ajuntament acompleix amb els
objectiu d’estabilitat pressupostari, regla de la despesa i nivell d’endeutament i que per tant
acompleix amb allò previst en el Pla econòmic-financer aprovat.”
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 al Ple de la Corporació l’informe d’intervenció dient que s’ha complert el
PEF 2016-2017 que es va aprovar, doncs s’ha donat compliment a tots els paràmetres que marca
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF), aquest PEF es va elaborar perquè en la liquidació de l’exercici 2015 s’incomplia la
regla de la despesa, i la LOEPSF estableix que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic i de la regla de la despesa, l’administració
incomplidora formularà un pla economicofinancer que permeti l'any en curs i el següent el
compliment dels objectius i de la regla de despesa, i a tal efecte es va aprovar el PEF 2016-2017, i
en la liquidació del 2017 s’ha constatat el compliment de l’esmentat pla.
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
184/2018
185/2018
186/2018
187/2018
188/2018
189/2018
190/2018
191/2018
192/2018
193/2018
194/2018
195/2018
196/2018

DATA
TÍTOL
31/10/2018 Aprovació nòmines del mes d'octubre de 2018
31/10/2018 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
novembre de 2018
31/10/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de novembre de 2018
06/11/2018 Convocatòria Ple ordinari novembre pel divendres 09/11/2018
13/11/2018 Designació dels membres del tribunal qualificador Procés selectiu
constitució borsa de treball TEI
13/11/2018 Aprovació bestreta reintegrable nòmina paga extra nadal CF
14/11/2018 Aprovació de la cessió de terrenys destinats a vials urbanització
pedrises
16/11/2018 Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu constitució
borsa de treball TEI
16/11/2018 Sotmetre el pressupost 2018 a informes de secretaria i intervenció
16/11/2018 Inici expedient modificació pressupost núm.1/2018 mitjançant crèdit
extraordinari per aplicació superàvit 2017 per a IFS
16/11/2018 Aprovació del pla de tresoreria
16/11/2018 Incoació expedient inversions financerament sostenibles
16/11/2018 Incoació expedient modificació pressupost núm. 2 /2018 mitjançant
crèdit extraordinari per aplicació superàvit liquidació 2017 a la
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197/2018
198/2018
199/2018
200/2018
201/2018
202/2018
203/2018

reducció d'endeutament
20/11/2018 Convocatòria ple extraordinari 23/11/2018
23/11/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Peó de brigada )
23/11/2018 Inici expedient de baixes d'ofici per inclusió indeguda al padró
d'habitants. Exp. 2_2018
27/11/2018 Convocatòria JGL 30/11/2018
30/11/2018 Aprovació de les nomines del mes de novembre 2018
30/11/2018 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
desembre de 2018
30/11/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de desembre 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. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 195/2018.
El Sr. Alcalde li respon que és l’inici de l’expedient de les inversions financerament sostenibles fruit
de la distribució del superàvit 2017.
El Sr. Alcalde també els hi diu que s’ha iniciat un expedient de baixes d’ofici per inclusió indeguda
format bàsicament per moviments d’estrangers que ara ja no estan vivint en el domicili on estan
empadronats. Quan s’empadronen ja els hi demanen el contracte de lloguer.
5.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DENUNCIAR EL
BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS
POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM.
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 PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE
SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM
Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat,
des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de
Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim
Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres
representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig,
Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la
persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.
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Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment
indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets
polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal
Suprem i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que
van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de
2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus
drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal
Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs
d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per
l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal
Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament
criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els
escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini
màxim de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la
possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal
Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos
polítics, Jordi Sánchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una
vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada
dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics.
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament de Torà, ACORDA :
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquim
Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel
referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la
presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos
només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la
seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada,
que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem
una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i
greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin
les seves peticions de forma cívica i pacífica.
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que
facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc
democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.
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VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament
dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar
únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir,
internacionalment reconegut.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al
Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al
Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (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 és idèntica de la que es va rebre i és per donar suport a la
vaga de fam.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que avui ja han portat un d’ells a l’hospital.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que entén que la vaga de fam es fa com a recordatori pels que estan aquí.
6.- INFORMES D’ALCALDIA
 Canvi de comarca
El Sr. Alcalde informa al Ple que va trucar a l’Alcalde de Biosca, però encara no tenim dia per anar
a parlar amb el PDeCAT de Solsona per tal de què et puguin manifestar la seva posició i així
nosaltres fer una actuació o una altra.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que només, la proximitat dels centres sanitaris com és l’assignació de
l’hospital de referència el canvi de comarca és essencial.
El Sr. Alcalde li diu que això és un dels punts a favor.
Essent les 21:15h s’incorpora a la sessió plenària la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ.
 Avantprojecte de la Muralla
El Sr. Alcalde diu que l’avantprojecte de la Muralla està bastant avançat i es preveu que abans
d’acabar l’any ens l’entregaran, i seguidament s’iniciaran els tràmits per a la seva aprovació.
 Patrimoni
El Sr. Alcalde diu que van concórrer a la convocatòria de subvenció del Dep. de Cultura (20182020) i ens han atorgat una subvenció per la Torre de Vallferosa i una altra per l’església de Sant
Martí de Llanera, respecte la Torre l’actuació objecte de subvenció, també es va sol·licitar com a
cofinançament l’1,5% Cultural del Ministeri de Foment, si no s’obté, aquesta obra no es podrà fer.
També diu que som l’únic municipi que tenim atorgades 2 subvencions per municipi, altra cosa, és
si l’obra de la Torre de Vallferosa arribarà a bon port pel que fa a les fonts de finançament.
El Sr. Màrius CODINA I CLOSA, regidor no adscrit, diu que s’hauria de mirar de trobar una
subvenció per arreglar el Castell de Llanera.
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El Sr. Alcalde li diu que allò és privat i si l’ajuntament ha de posar diners públics cal que
prèviament ens facin una cessió.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que es podria mirar d’arribar a un acord.
El Sr. Alcalde li respon que si ara ens ho cedissin sense que l’Ajuntament disposi de diners per
poder-hi fer una actuació concreta també seria un problema.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si s’ha mantingut alguna conversa amb les propietaris del Castell de
Llanera.
El Sr. Alcalde diu que actualment som els ajuntaments els únics que apareixem com a beneficiaris
de les diferents convocatòries de subvencions, per aquest motiu la majoria d’associacions s’han
de recolzar amb els ajuntaments. Respecte al Castell de Llanera, s’ha parlat amb el propietari i és
conscient que en el moment d’invertir-hi diner públic s’haurà de fer una cessió, cal recordar que el
propietari és aparellador i constructor i també disposa dels materials per poder fer qualsevol tipus
de manteniment sobre el Castell, si vols actuar-hi com ajuntament s’hauria de fer un expedient de
ruïna, ara també s’ha de tenir en compte que qualsevol actuació sobre un BCIN, com és el Castell
de Llanera, cal el previ acord del Dep. de Cultura.
7.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que sap que s’ha demanat poder fer
una explicació del safareig de la Plaça de la Font.
El Sr. Alcalde li respon que és al revés, que des de fora s’ha demanat poder-ho fer, concretament
la cooperativa l’Arada, territori de masies, s’està obert a tot sempre que les propostes no siguin un
disbarat, i sempre que algú proposa alguna activitat, el Sr. Màrius, es queixa perquè considera
que li trepitgen el terreny.
El Sr. Màrius li respon que no és sempre així, perquè per exemple la conferència que va fer la Dra.
Español sobre els ducs de Cardona li va agradar molt.
El Sr. Alcalde li diu que l’Arada ha fet diverses coses en el municipi i no ha suposat cap cost per
l’ajuntament. És una entitat ubicada a la província de Barcelona i creu que obtenen més
subvencions que una entitat ubicada a la província de Lleida. Com Ajuntament el que fem és
valorar si les activitats proposades són assenyades.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que activitats com aquestes fan augmentar el currículum de l’entitat i
alhora l’ajuda a justificar els imports de les subvencions rebudes.
La Sra. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que s’ha de ser obert, per exemple des del Consell
Comarcal de la Segarra fan les maletes del coneixement, i si el Sr. Màrius proposa una altra
activitat a cost zero endavant, també podria proposar una altra visió de la mateixa activitat que han
plantejat el de l’Arada .
El Sr. Màrius diu que li va saber greu que, ahir va venir el director de Turisme, i ningú li va dir res,
que ell fa anys que lluita pel poble com és fer el casc antic de Torà BCIN. També explica les
propostes de murals que han fet pobles com Penelles, Balaguer i que antigament el casc antic de
Torà era de color blau.
El Sr. Alcalde li respon que la carta de colors és només pel casc antic, a la resta de poble es pot
pintar com es vulgui.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que plantejar ara això a 5 mesos de les eleccions no és el millor
moment, i en tot cas, això hauria d’estar en un pla d’actuació
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El Sr. Alcalde diu que si hi ha una majoria de regidors que volen això que presentin la proposta i
serà sotmesa a votació en el Ple. Respecte la visita del director de Turisme, li respon al Sr.
Màrius, que aquesta visita no es va organitzar des de l’ajuntament, va ser el Jaumet qui se’n va
encarregar i va ser ell qui va determinar qui havia d’estar-hi, i amb això no vol dir que hagi hagut
cap discriminació, es va invitar a 2-3 persones de l’ajuntament i de les associacions Amics de la
Torre de Vallferosa i l’APACT.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta si va venir per alguna cosa en concret.
El Sr. Alcalde li respon que va ser el Jaumet que feia temps que el volia fer venir, es va fer una
visita al casc antic d’acord amb els llocs proposats per l’APACT, va incloure la casa del regidor el
Sr. Màrius i al fusteria del Ventureta.
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,

L’Alcalde,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:15 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:
Intervencions del públic


Des del Públic es diu que li agrada Torà i ignorant si s’està fent diu que , en relació amb el
que diu el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, estaria bé fer visites guiades
començar amb voluntaris i a mesura que passi el temps ja s’aniria veient.



Des del Públic es diu que sota el Pont que hi ha, més o menys davant de l’Hostal Jaumet,
hi ha unes pedres i pregunta si són antigues.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, li respon que creu que són les pedres de l’antic pont.
Acaben les intervencions del públic essent les 22:25 h.
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