ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 2/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

2 de FEBRER de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:35 hores
23:15 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’absenta de la sessió essent les 22:45 h )
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL (s’incorpora a la sessió essent les 21:15 h)
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 12 de gener de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació inicial, si s’escau, del pla d’igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de
Torà.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, del protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe de
l’Ajuntament de Torà.
4.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte “Actuacions en diversos camins rurals del
terme municipal de Torà”.
5.- Aprovació, si s’escau, la incoació d’un expedient per a la declaració de lesivitat de l’acta
de recepció de les obres d’urbanització del Pla Parcial PP2 “L’AGUDA SUD” amb mesures
cautelars.
6.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les
obres de per al projecte d’instal·lació estació emmagatzematge de G.L.P. i instal·lacions
auxiliars per al subministrament de gas per canalització a la població de Torà.
II.

PART DE CONTROL

7.- Donar compte de la relació de decrets.
8.- Aprovació, si s’escau, la moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus
representants electes
9.- Informes d’alcaldia .
10.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 12 de GENER de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 12 de gener de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Intervencions: No n’hi ha.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ
ANTECEDENTS
Per provisió d’Alcaldia de data 25 de gener de 2018 s’ha iniciat l’expedient d’aprovació del Pla
d’igualtat efectiva entre dones i homes de l’Ajuntament de Torà.
El Pla d’igualtat és un document clau que, a més de servir per a la planificació i la posada en
marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el seguiment i l’avaluació posterior del camí
recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les
condicions de vida dels treballadors/es als quals s’adreça.
El document, ha estat elaborat per personal de l’ajuntament i la regidora d’igualtat.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, la Llei orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu estatal 5/2015, de 30
d'octubre, són el marc jurídic que actualment garanteix l’aplicació de polítiques que no tan sols
evitin desigualtats i discriminacions vers les dones dins de l’exercici de l’activitat laboral, sinó que
remoguin les dificultats i obstacles que es puguin trobar en el seu desenvolupament professional.
La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del contingut
del Pla d’igualtat que es proposa, a la normativa reguladora de la matèria.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, incorpora en el seu capítol III,
mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic.
La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. L'article
71.1.c del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya faculta a les entitats locals
per exercir competències complementàries a la resta d’administracions en l’àmbit de la promoció
de la dona
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Articles 8.1.a) i 178 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.
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes de l’Ajuntament de
Torà.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant edicte que s’ha de fixar en el taulell
d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al DOGC i a un diari d’àmbit provincial
per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició pública al
BOP, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al•legacions.
TERCER.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial en cas que no es presenti al·legacions dins
el termini d’exposició pública. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del
Pla s’han de publicar al taulell d’anuncis de la corporació i al BOP. També s’ha de publicar al
DOGC la referència del BOP en què es publica el text íntegre.
QUART.- Sol·licitar la inscripció del Pla d’igualtat al Registre Públic del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.”
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 és un pla que per normativa ja feia uns mesos que s’havia d’haver aprovat
però no s’ha pogut acabar d’elaborar fins ara, seguidament passa la paraula a la Sra. M. Angeles
LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM), perquè expliqui més detalladament el Pla.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ diu que s’ha demorat l’aprovació del Pla perquè no s’hi
havia pogut posar abans, explica que per normativa l’Ajuntament que tingui més de 6 treballadors
ha d’elaborar i aprovar un pla d’igualtat, el gran problema entre les diferències de gènere radica en
les desigualtats salarials. Un dels requisits del Pla és la constitució d’una comissió de seguiment
que sigui representativa de totes les persones treballadores, la comissió que s’ha designat és per
càrrecs, és a dir, les persones que ocupen els càrrecs de direcció de l’escola CEIP Sant Gil, de la
llar d’infants, el lloc d’agutzil, representant dels treballadors/es, la secretaria de l’Ajuntament i la
Regidoria d’igualtat. Aquest pla està dirigit a totes les persones que són treballadors/es de
l’Ajuntament, tant als homes com dones. En el Pla s’efectua un anàlisi de la situació actual
(diagnosi) i planteja els camps a millorar.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL O PER
RAÓ DE SEXE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ
DE SEXE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
ANTECEDENTS
Per provisió d’Alcaldia de data 25 de gener de 2018 s’ha iniciat l’expedient d’aprovació del
Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe de l’Ajuntament de Torà.
Vist que aquest ajuntament ha elaborat el Pla d’igualtat que és un document clau que, a més de
servir per a la planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el
seguiment i l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar
l’impacte o els efectes del mateix en les condicions de vida dels treballadors/es als quals s’adreça,
una de les actuacions a realitzar és el Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe.
El document, ha estat elaborat per personal de l’ajuntament i la regidora d’igualtat.
Tant la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, com la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones, ambdós textos legals
prescriuen que les administracions públiques han de promoure condicions de treball que evitin
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i, alhora, arbitrar procediments específics per
prevenir i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular les persones que
n’hagin estat objecte (article 48.1 i disposició final sisena de la Llei orgànica esmentada i article 5
de la Llei 17/2015).
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril i el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per
Reial decret Legislatiu estatal 5/2015, de 30 d'octubre, són el marc jurídic que actualment
garanteix l’aplicació de polítiques que no tan sols evitin desigualtats i discriminacions vers les
persones treballadores sinó també les obligacions de les empreses adoptar les mesures per evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral, així com mesures específiques per prevenir l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball.
La Secretària ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del contingut
del Protocol d’assetjament sexual que es proposa, a la normativa reguladora de la matèria.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, incorpora en el seu capítol III,
mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic.
La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. L'article
71.1.c del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya faculta a les entitats locals
per exercir competències complementàries a la resta d’administracions en l’àmbit de la promoció
de la dona
Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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Articles 8.1.a) i 178 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.
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe de l’Ajuntament
de Torà.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant edicte que s’ha de fixar en el taulell
d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al DOGC i a un diari d’àmbit provincial
per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició pública al
BOP, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al•legacions.
TERCER.- Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial en cas que no es presenti al·legacions dins
el termini d’exposició pública. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del
Protocol s’han de publicar al taulell d’anuncis de la corporació i al BOP. També s’ha de publicar al
DOGC la referència del BOP en què es publica el text íntegre.
QUART.- Sol·licitar, si escau, la inscripció del Protocol al Registre Públic del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.”
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 aquest punt es tracta d’una continuació de l’anterior.
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE “ACTUACIONS EN DIVERSOS
CAMINS RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE TORÀ”.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE “ACTUACIONS EN DIVERSOS CAMINS
RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE TORÀ.
1.- ANTECEDENTS
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1.1.- Atès que a aquest Ajuntament se li ha atorgat una subvenció per al Projecte “Actuacions en
diversos camins Rurals del terme municipal de Torà” redactat per l’enginyer de camins, canals i
ports el Sr. Raimon Guitart i Garcia i per un import de 50.000,00 € ( Iva inclòs)
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
— Els articles 52.o, 234 i següents 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.
— Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
2.2. Atès que el Ple és l’òrgan competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de l’art. 52.o 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 tenint en compte que no existeix partida pressupostària al pressupost.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte “Actuacions en diversos camins Rurals del Terme
municipal de Torà”, amb un pressupost d’execució per contracta de 41.322,31 € més IVA,
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, el Sr. Raimon Guitart i Garcia .
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi
de què qualsevol interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions que consideri escaients.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial
s’elevarà a definitiu.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar tots aquells documents i
efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que fa mesos que es va explicar al Ple que havia sortit una convocatòria de
subvencions per arranjar els camins i a tal es fa redactar un projecte cenyit als requisits establerts
a la convocatòria.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta quines actuacions es poden fer.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

El Sr. Alcalde li respon que no tant com sembla la convocatòria exigeix que una part del camí s’ha
de pavimentar i això s’emporta més de la meitat del pressupost.
Essent les 21:15h s’incorpora al Ple la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal
de Convergència i Unió (CiU).
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ DE
LESIVITAT DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL
PP2 “L’AGUDA SUD” AMB MESURES CAUTELARS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe).
Abstencions: 3 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
del grup municipal de Convergència i Unió (CiU); el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no
adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
ANTECEDENTS
Vist que en data 15/06/2016 (REN. 728) el Sr. Joan Palou i Ribalta, en representació de la
mercantil “Projectes Immobiliaris Torà” segons instància presentada, sol·licita devolució de l’aval
dipositat fa aproximadament fa 10 anys atenent que amb data 1 de juny de 2016 ha finalitzat el
termini de garantia de les obres urbanització de Pla Parcial PP2-Aguda Sud”, adjuntant còpia de
l’acta de recepció”
Vist que en data 1 de juny de 2015 s’efectuà acta de recepció de la urbanització “Pla parcial PP2
“l’aguda Sud” que correspon al projecte d’urbanització Pla Parcial (PP2) i connexió a la ctra de
Calaf al municipi de Torà” promogut per “PROIMTORÀ, SL”.
Vist que aquest projecte va ser aprovat inicialment per JGL de data 26/01/2007 ( publicat al BOPL
núm. 20 de data 08/02/2007) i aprovat definitivament en JGL de data 03/04/2017 (publicació BOPL
núm. 114 de data 09/08/2017).
En l’expedient hi consta:
1.- Informe emès en data 18/05/2015 per la Sra. Josefina Benet i Giné, la tècnica del Consell
Comarcal al servei de l’Ajuntament de Torà, actuant com a tècnica municipal , en què informa que
“amb la documentació aportada per l’interessat es pot considerar que l’obra està finalitzada i en
condicions per ésser ficada en servei, per tant, es pot convocar a totes les parts per procedir a fer
l’acta de recepció sol·licitada”
2.- L’acta de recepció de la urbanització del PP2 signada en data 01/06/2015 per:

-

La Sra. Mercè Valls i Querol, l’Alcaldessa e.f,
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-

La Sra. Josefina Benet i Giné, tècnica de l’Ajuntament de Torà
El Sr. Joan Viladrich i Ros, el tècnic director de l’obra,
El Sr. Joan Palou i Ribalta, el representant de l’empresa promotora,

Vist que per provisió d’Alcaldia de data 29/09/2016 s’encarrega l’emissió d’un informe tècnic al Sr.
Raimon Guitart Garcia, sobre l’estat de les obres d’urbanització del “Pla Parcial PP2 i la connexió
a la Ctra de Calaf” en relació al projecte d’urbanització definitivament aprovat , atès que el passat
mes de juny 2016 es va sol·licitar la devolució de l’aval de dita urbanització per part del promotor
de la mateixa.
Vist que en data 03/05/2017 el Sr. Joan Palou i Ribalta, sol·licita emissió del sentit del silenci
produït o bé, s’acordi lliurar l’aval.
Vist que en data 31/05/2017 el Sr. Raimon Guitart presenta un informe en base a les observacions
efectuades en l’àmbit d’actuació en data 16/11/2016 i 08/03/2017 determinant a nivell visual les
“deficiències constructives de l’obra executada” en la viabilitat i urbanització en general, “en
l’enllumenat públic”; les diferències o mancances observades entre el projecte i obra executada
”respecte la viabilitat i urbanització general, la xarxa de sanejament, la xarxa de distribució
elèctrica, la xarxa de telefonia, les escomeses de les diverses xarxes de serveis, i l’enllumenat
públic” de tot l’anàlisi efectuat es conclou que
“ (...) D’aquest examen visual , com s’ha expressat en el nucli de l’informe, també es
desprèn que hi ha treballs i instal·lacions pendents d’acabament, amb un cost econòmic
que no pot considerar-se banal(...)”
Vista la discrepància entre l’informe de la tècnica municipal de data 18/05/2015 i l’informe del Sr.
Raimon Guitart Garcia, en data 31 maig de 2017, aquest Ajuntament, en data 14/07/2017 sol·licita
a la Diputació de Lleida, la emissió d’un informe tècnic :
“que dirimeixi la controvèrsia creada i valorant l’estat de les obres d’urbanització: detallant
la part d’obra no executada, si escau, i la seva corresponent valoració econòmica respecte
el projecte definitivament aprovat”
Vist que en data gener de 2018 el Sr. Raimon Guitart Garcia, presenta un informe tècnic amb la
valoració econòmica de les obres d’urbanització del PP2 que s’han identificat visualment amb les
diverses inspeccions que es detallen en el contingut de l’informe ha efectuat una estimació a dia
d’avui de l’acabament de les obres, valoració econòmica a un total de pressupost per contracte de
405.446,51 €.
Vist que l’aval a retornar suma un import de 56.734,44 €.
Vist que en data 24/01/2018 ( correu administratiu de data 18/01/2018) el Sr. Joan Palou i Ribalta,
en la seva condició d’administrador únic de la companyia mercantil “Projectes immobiliaris Torà,
sl” reitera la sol·licitud de l’emissió del sentit del silenci o bé la devolució de l’aval.
Atès que ens trobem en un acte que pot resultar lesiu per l’interès públic per la magnitud
econòmica de les deficiències detectades en els diferents informes del Sr. Raimon Guitart Garcia.
Vist això, es pot considerar que l’acta de recepció de la urbanització pot ser contrària a Dret i, per
tant, anul·lable per infringir l'Ordenament Jurídic.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria en relació amb i el
procediment i la Legislació aplicable per procedir a la declaració de lesivitat de l'acta de recepció
amb l’adopció de mesures cautelars i l’informe proposta de secretaria.
FONAMENTS DE DRET
— Els articles 25, 47 a 52, 107 i següents Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
— L'article 73 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
— Els articles 21.1.l) i 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— Els articles 53.1.l) i 52.2.k) 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.
— Els articles 43 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Incoar expedient per la eventual declaració de lesivitat de l’acta de recepció de les
obres d’urbanització del Pla Parcial PP2 “l’Aguda Sud”, de data 1 de juny de 2015.
SEGON.- Suspendre l’executivitat de l’acta de recepció de les obres de data 1 de juny de 2015 i la
devolució de la fiança, per la qual cosa queden suspesos els efectes derivats de la recepció de
l’obra a l’efecte de l’art. 108 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques..
TERCER.- Notificar aquest acord al contractista als efectes que en el termini de quinze dies des
de la notificació del present pugui presentar les al·legacions i presentar els documents que al seu
dret convinguin.”
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 aquest punt és un tema que en una sessió plenària de fa 1 any ja se’n va
parlar. Es tracta de què es van recepcionar unes obres sense estar acabades, en vista d’això,
sabent que l’any 2011 el Sr. Raimon Guitart Garcia va emetre un informe sobre la viabilitat de
recepcionar aquesta urbanització, de nou se li ha encarregat un nou informe que determinés
l’estat actual de dita urbanització, les unitats d’obra pendents d’executar i el cost que representaria
per l’ajuntament per deixar tota aquesta urbanització bé.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA , regidor no adscrit, manifesta que si s’ha de buscar un tècnic
extern potser s’hauria de canviar d’arquitecte municipal.
El Sr. Alcalde li respon que per anar bé hauria de ser un funcionari i no ho és cap dels dos. També
s’ha demanat la intervenció de la Diputació de Lleida i va venir un tècnic que va recomanar que
això no es deixés passar. Afegeix que ell es basa amb el que li va dir el tècnic de la Diputació de
Lleida, i amagar això podria ser causa de delicte.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que aquest informe del Sr. Raimon Guitart costarà diners.
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El Sr. Alcalde li respon que més diners costarà arreglar tota aquesta urbanització. Ara el que
s’està fent és obrir un expedient per posar de manifest tot això per acabar dient que no s’havia de
recepcionar aquesta urbanització. Una cosa bàsica abans de recepcionar és comprovar que
l’enllumenat públic funciona.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que en un poble tant petit no pots deixar passar això i que si es va fer
malament el 2015 i ara no es posa de manifest el dia demà ens ho podrien retreure.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que aquí entre d’altres s’està aprovant no retornar la
fiança.
El Sr. Alcalde diu que fa molt temps que estan reclamant el retorn de la fiança.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA , es queixa d’unes obres que es van fer al casc antic i no s’ha fet
res.
El Sr. Alcalde li respon que això ja es va mirar en el projecte que acompanyava la sol·licitud de la
llicència d’obres i abans de fer les obres en la façana no hi havia pedra i per això no se li va exigir
que en poses perquè no incomplia les normes doncs no diu enlloc que se n’hi ha de posar, afegeix
que amb el que s’està fent del BCIN ja es mirarà de regular aquestes coses.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que aquest tema ha passat per diferents ajuntaments, aquestes obres d’urbanització es van
començar el 2007 i en l’anterior legislatura (2011-2015), en el mes de juliol de 2011 just entrar ens
va venir l’empresa que va desenvolupar el projecte , ja se sabia que havia problemes amb la
telefonia, enllumenat perquè Fecsa endesa obligava a posar un transformador, gràcies al tècnic
Xavier Terribas es va reduir l’import fins arribar a un acord buscant una forma en què no
s’incorregués en un defecte de forma i alhora no s’imposés més càrrega econòmica als veïns.
Segueix dient que una urbanització de tants anys no es estrany que presenti defectes, el juny del
2011 s’intenta de buscar una forma de tancar aquest tema i finalment s’acaba amb una visita
d’obra per la tècnica, el secretari, l’alcaldessa i els promotors, allà es fa una acta en la qual es fan
constar coses més flagrants sinó hagués estat així, no s’hauria pogut recepcionar l’obra. Això és
acceptat per la tècnica i el promotor , el Sr. Palou. La regidora manifesta que aquest tema ja el
donava per tancat i ara es sorprèn que la fiança encara no s’hagi retornat i que les obres que
s’han de fer per deixar la urbanització correctament d’acord amb l’informe del Sr. Raimon Guitart
pugi uns 400.000 €, diu que preferiria que es busqués un altre tècnic perquè considera que el Sr.
Raimon Guitart és un tècnic de màxims, un tècnic imparcial per verificar tot això amb el projecte
inicial, manifesta que no s’ha estat a mirar amb deteniment els imports amb els que hi havia al
projecte inicial.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que l’informe del Sr. Raimon Guitart deu estar basat amb el
que s’havia d’haver fet i el que realment s’ha acabat fent.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que a vegades cal buscar l’opinió d’un altre tècnic imparcial,
i per altra banda, en aquell moment es va fer per tancar el tema i matisa que amb això no vol dir
que ara ho hagi d’assumir aquest ajuntament.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, diu que, tot i que no coneix al Sr. Raimon Guitart i Garcia, no
entén perquè la Sra. Mercè VALLS i QUEROL afirma que aquest senyor no és un tècnic parcial
perquè què hi té a guanyar aquest tècnic per no ser imparcial.
El Sr. Alcalde diu que primer s’ha de diferenciar el que es coneix com Aguda Sud del que és PP2,
doncs són sectors diferents. En la documentació s’ha vist que aquests dos sectors es barregen o
confonen, i podria ser de forma intencionada, doncs la documentació que s’utilitza per justificar
l’electrificació del PP2 és en base a l’Aguda Sud. Afegeix que en l’informe tècnic del Sr. Guitart no
s’han inclòs coses perquè caldria fer cates, etc. Respecte el tema dels veïns correspon a l’Aguda
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Sud, perquè al PP2 pràcticament no n’hi ha, doncs només hi ha una empresa anomenada injecter,
un terreny de propietat municipal, un altre destinat a zona verda i un altre d’un veí del poble.
Respecte el tema de què amb la intervenció del tècnic el Sr. Xavier Terribes es reduís el
pressupost de l’electrificació és perquè es va deixar d’electrificar el sector del PP2 , només
s’electrificà l’Aguda Sud. Un altre fet és que la data de recepció de la urbanització va ser el dia 1
de juny de 2015 després de les eleccions municipals, resulta ser curiós que durant els 4 anys de la
legislatura no es fes res i al final es signa. A més no es va poder fer cap control de fiscalització
perquè no apareix en cap decret d’alcaldia o Junta de Govern Local.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon que agafa aquest tema el 01/06/2011 perquè ve de la
legislatura anterior i el vol tancar això ho fa tothom.
El Sr. Alcalde diu que això ja es va intentar col·locar en la legislatura 2007-2011 però l’Alcalde de
llavors va sol·licitar un informe tècnic al Sr. Raimon Guitart en què s’informava que la urbanització
no es podia recepcionar, i 4 anys després ho tornen a intentar, ho han fet de forma molt hàbil,
perquè ara la promotora ja no hi és i només els queda recuperar la fiança.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si s’ha parlat aquest tema amb l’advocat i amb
l’interessat.
El Sr. Alcalde li respon que s’ha parlat amb l’advocat, tot s’està fent sota la seva supervisió. I
respecte l’interessat diu que ha tingut molt mala sort perquè el director de l’obra s’ha aprofitat d’ell,
però això no ha de ser un motiu per fer la vista grossa, doncs ens ha aixecat la camisa. Afegeix
que determina el tècnic en el seu informe puja molt perquè si es volgués deixar la urbanització en
condicions s’han de fer moltes obres.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que això és un tema delicat perquè és un empresari del poble.
El Sr. Alcalde diu que el tècnic de la Diputació li va dir que parlaria amb la tècnica municipal i en el
cas que aquesta considerés que la fiança s’ha de retornar , ell faria un informe contradictori. I
prendre aquet acord corre pressa perquè no es pot retenir la fiança més temps.
La Sra. Secretaria diu que ara es tracta d’acordar iniciar l’expedient i se li dona audiència al
promotor perquè presenti les al·legacions i tots aquells documents en la seva defensa per després
ser estimades o no, i per això caldrà tornar a passar-ho pel Ple, si no es fa això no està justificat la
no devolució de la fiança.
El Sr. Alcalde diu que estan assumint la responsabilitat com s’està fent de forma correcta.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL efectua la explicació del vot , dient que s’abstenen perquè volen
un tercer informe i manifesta que hagués preferit que aquest punt de l’ordre del dia es deixés
sobre la taula fins a tenir aquest tercer informe i llavors portar-ho al Ple.
El Sr. Alcalde li respon que no té sentit convocar un Ple extraordinari quan ja t’han interposat un
Recurs contenciós administratiu.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, diu que si és té coneixement d’una cosa així i es fa la vista
grossa això és prevaricar.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT PÚBLICA
MUNICIPAL DE LES OBRES DE PER AL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ
EMMAGATZEMATGE
DE
G.L.P.
I
INSTAL·LACIONS
AUXILIARS
PER
AL
SUBMINISTRAMENT DE GAS PER CANALITZACIÓ A LA POBLACIÓ DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
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Vots a favor: 6 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); el Sr.
el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
Abstencions: 2 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT PÚBLICA
MUNICIPAL DE LES OBRES PER AL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ
EMMAGATZEMATGE DE G.L.P. I INSTAL·LACIONS AUXILIARS PER AL SUBMINISTRAMENT
DE GAS PER CANALITZACIÓ A LA POBLACIÓ DE TORÀ.
Atès que en data 23/08/2017 l’empesa Gas de Guixers, sa presenta sol·licitud per al projecte
d’instal·lació estació d’emmagatzematge de GLP i instal·lacions auxiliars per al subministrament
de gas per canalització a la població de Torà” .
Vista la sol·licitud presentada en data 29/08/2017 (REN 864) per la Sra. N.T.G en representació
de l’empresa Gas de Guixers, sa, en què sol·licita que el projecte d’obres sigui considerat
d’especial interès o utilitat municipal perquè la infraestructura necessària pel subministrament de
gas propà canalitzat al municipi de Torà es tracta d’una infraestructura d’interès públic.
Tenint en compte que per acord de Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2017 es va
atorgar llicència urbanística ( exp. 19/2017) per dit projecte, que consta d’un pressupost de
177.247,00 € i una liquidació de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística per
import de 5.317,41 €.
Atès que en l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i
obres, hi consta la següent bonificació:
“Es concedirà una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Atesa l’especial significació d’aquestes obres per al conjunt de la població per possibilitar el
subministrament canalitzat de gas al poble, es pot, per tant, justificar que es tracta d’una obra
d’especial interès per l’existència de circumstàncies d’especial interès o d’utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials i d’interès general per a la població que emparen la declaració
d’interès municipal.
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Vist l’exposat es considera escaient procedir a l’aprovació de la bonificació regulada per
ordenança fiscal en l’art. 4. Bonificacions.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar d’especial interès i d’utilitat municipal les obres corresponent al projecte
d’instal·lació estació d’emmagatzematge de GLP i instal·lacions auxiliars per al subministrament
de gas per canalització a la població de Torà (exp de llicència urbanística núm. 19/2017) per
concórrer circumstàncies socials i d’interès general per a la població que justifiquen tal declaració.
SEGON.- Concedir una bonificació del 95% en la quota de l’ICIO, d’acord amb l’art. 4 de
l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i obres, que representa un
import de 5.051,54 €.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa Gas de Guixers, sa i a la intervenció de
l’Ajuntament.”
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 correspon a la bonificació de l’impost sobre construccions i obres de la
llicència urbanística per la canalització del gas a Torà, l’empresa ja té també l’autorització
d’indústria.
I.

PART DE CONTROL

7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:
Relació de decrets corresponents al 2017

NÚMERO
146/2017
147/2017
148/2017
149/2017
150/2017
151/2017
152/2017

DATA
TÍTOL
27/12/2017 Aprovació de l'expedient modificació pressupost núm. 4/2017
mitjançant generació de crèdits
29/12/2017 Resolució Recurs de Reposició
29/12/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
29/12/2017 Relació aprovació Factures núm.13_2017
29/12/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
gener 2018
29/12/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de gener 2018
29/12/2017 Aprovació de les nòmines del mes de desembre
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153/2017
154/2017

29/12/2017 Aprovació de la pròrroga del pressupost per al 2018
31/12/2017 Relació aprovació factures núm. 14_2017

Relació de decrets corresponents al 2018

NÚMERO
1/2018
2/2018
3/2018
4/2018
5/2018

6/2018

DATA
03/01/2017
09/01/2018
18/01/2018
18/01/2018

TÍTOL
Convocatòria de la Comissió de l'aigua per al 8 gener de 2018
Convocatòria Ple Ordinari Gener
Canvi de titularitat de nínxol-dret funerari per causa de mort
Canvi de titularitat de nínxol-dret funerari per causa de mort i
denegació de la transmissió entre vius
18/01/2018 Aprovació de la presentació de sol·licitud de subvenció per a la
redacció i actualització del Pla director del servei municipal
d'abastament d'aigua davant de l'Agència Catalana de l'Aigua
18/01/2018 Incoació expedient investigació titularitat

:
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde pregunta als regidors si volen algun aclariment.
El Sr. Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret 147/2017.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a la desestimació per extemporaneïtat del recurs interposat
pel Sr. JPC sobre les marques en el vial .
El Sr. Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret 3/2018.
El Sr. Alcalde li respon que a Torà l’any 1998 es va aprovar un Reglament de cementiri municipal i
serveis funeraris de la Vila de Torà i a vegades ens sol·liciten transmissions que algunes s’ajusten
al reglament i altres no.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ continuant en aquest decret l’interessa saber si la gent pot vendre
a un tercer els nínxol.
El Sr. Alcalde li respon que no és un dels supòsits que l’ordenança no permet, les transmissions
entre vius només pot ser entre familiars.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta sobre el decret 146/2017.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a una modificació del pressupost que és competència
l’alcaldia per la seva aprovació.
El Sr. Alcalde diu que el decret 6/2018 correspon a l’obertura de l’expedient d’investigació de
titularitat d’un camí i que per acord de ple es va facultar a l’alcalde perquè es tornés a obrir,
aquesta vegada procurarem d’acabar-ho a temps i que no ens ho impugnin per aquest motiu.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE
CATALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
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Vots a favor: 8
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS
REPRESENTANTS ELECTES
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això, la
sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes
són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i
debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços fiscals
de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb una paret per
part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha
fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia
un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les
multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a
decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1
d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota
paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part de
l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització
abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc
a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un
problema polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar
la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar
davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha
imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat, ha
comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat
l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la
Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per
controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius,
acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara
d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de
desembre.
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De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés
l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del
Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers
i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional
pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència.
Sis consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller
d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus
delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver
de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea
Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des
de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es
mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents
sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies
excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la
manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i
compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i
defensant la democràcia.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Torà acorda:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels
ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la
voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha
estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i
inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i
la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada
formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les
finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que
de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants polítics
catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació
desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i
els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la
solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en
cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”
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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 es tracta d’una moció rebuda de l’ACM que penses que potser quan tocarà
el Ple ja haurà quedat obsoleta però malauradament no ha estat així.
9.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Trobada sobre la Torre de Vallferosa dia 16 de febrer de 2018.
El Sr. Alcalde diu que la trobada començarà a les 10h fins les 14h, i es farà a la Sala d’actes,
encara està per determinar si es farà tot seguit o serà una jornada partida.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que hi voldria intervenir i exposar unes
fotografies de la Torre de Vallferosa.
El Sr. Alcalde li respon que encara no té el programa definitiu però tot i així li traslladarà al Sr.
Menchón la seva petició.
10.- PRECS I PREGUNTES


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que la Sr/a. CV li va dir que quan es
va fer la peixera hi ha una part de terreny que no és de ningú malgrat un veí afirma que és
seu.
El Sr. Alcalde li respon que si hi ha un indici de què aquesta porció de terreny és municipal es pot
defensar si no és així no.
Essent les 22:45h la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), s’absenta del Ple.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta com estan els plans d’emergència.

El Sr. Alcalde li respon que s’han d’actualitzar i ara s’han unificat en un sol document (el

Document Únic de Protecció Civil –DUPROCIM-). I el Vencat és obligatori per alguns
municipis però no és el cas de Torà.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com està el tema del Casal Parroquial

El Sr. Alcalde li respon que no s’ha fet res i que s’haurà de mirar.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que faria anys que hauria posat un cartell “en venda”.
El Sr. Alcalde diu que quan hi havia una oportunitat d’or va ser quan es van fer les obres i s’hauria
d’haver repercutit una part a l’altre propietari i alhora determinar la volumetria de cada propietari.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que hi havia diferents formes de mesurar , no ho recorda,
potser sí que s’hauria pogut fer però com que es va tenir de fer un enderroc per urgència i es va
rebre un ajut. Afegeix que el local es va deteriorant per les filtracions i s’hauria de mirar una sortida
destinar-hi recursos per donar-hi un ús .
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que els altres propietaris estaven disposats a vendre-ho a
l’Ajuntament per 12.000 € però la tècnica va fer un informe valorant-ho en 4.000 €.
El Sr. Alcalde diu que si es té un informe tècnic amb una valoració tant baixa és normal que no es
pogués fer. S’haurà d’estudiar si es pot obrir una via expropiatoria o instar a la seva venda al ser
l’ajuntament propietaris majoritaris, tot i que actualment el casal no es necessita, es podria iniciar
el procediment.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que a l’expedient hi consta una valoració feta per un taxador
de Vilanova de Bellpuig i una altra feta per la tècnica municipal. També diu que a dalt el casal hi
havia una finestra que es enderrocar colindant amb la dels baixos, era com un dret adquirit, i es va
fer constar que si mai l’Ajuntament construïa pogués conservar aquestes obertures.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:15 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 pregunta al Sr. Alcalde quina ordenança és la que regula el cementiri.

El Sr. Alcalde li respon que el Reglament de cementiri municipal i serveis funeraris de la Vila de
Torà està publicat en el BOP núm. 97 de 13/05/1998.
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