ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 3/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

2 de MARÇ de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
22:50 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.
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA ( s’incorpora a la sessió essent les 20:45 h)
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:

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

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 ( 2 de febrer de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell
Comarcal de la Segarra en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en
el marc del programa treball i formació
3.- Aprovació, si s’escau, l’addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà
i el Consell Comarcal de la Segarra pel finançament de diversos serveis comarcals.
4.- Aprovació, si s’escau, la moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió
lingüística.
5.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre
2017.
6.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
7.- Donar compte de la Sentència dictada per la Sala TSJCAT en el recurs contenciós
administratiu núm. 304/2014.

II.

PART DE CONTROL

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

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 2 de FEBRER de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 2 de febrer de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
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.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA EN MATÈRIA DE TASQUES DE
MANTENIMENT I NETEJA D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ
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Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
ANTECEDENTS DE FET
Vist el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA EN MATÈRIA DE TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA
D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ.
El qual es transcriu seguidament:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA EN MATÈRIA DE TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA
D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Cervera, 2 de gener de 2018
REUNITS:
D’una part, Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’ajuntament de Torà, amb CIF P-2527900-A, i amb
domicili a la plaça de la vall, 1 de Torà , que actua en representació de l’ajuntament de Torà.
I de l’altra, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb CIF
P7500007E, i amb domicili a Passeig de Jaume Balmes, número 3, de Cervera, que actua en
representació del Consell Comarcal de la Segarra.
MANIFESTEN
I. Que l’ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra tenen interès mutu en
millorar la prestació del servei de manteniment i neteja d’espais públics als nuclis del
municipi de Torà, objectius que poden ser assolits tot aprofitant els recursos
d’infraestructura i tècnics d’ambdues entitats locals.
II.

Que el Consell Comarcal de la Segarra ha vingut prestant serveis de manteniment i neteja
d’espais públics mitjançant una brigada comarcal finançada en part amb ajuts del Servei
d’ocupació.

III.

Que la Directriu 20/73 del Programa d’Actuació Comarcal “ Gestió dels serveis mínims
municipals”, preveu la possibilitat que el Consell Comarcal pugui prestar aquests serveis
municipals subsidiàriament.
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IV. Que l’article 59 del Reglament del PAC preveu la possibilitat que el Consell Comarcal
pugui prestar serveis o activitats municipals mitjançant conveni en la forma d’encàrrec de
gestió.
V.

Que l’article 175.1 del ROAS senyala que la comarca pot prestar serveis municipals en
virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en el
Programa d’Actuació Comarcal.

VI. Que l’article 307.2 del ROAS diu: "En virtut del conveni, una entitat o administració pot
gestionar un servei competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat."
VII. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, de Regim Jurídic del sector públic estableix la
possibilitat de que una Administració Pública pugui encomanar a altre
entitat de caràcter administratiu la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis per raons d’eficàcia o quan el primer no disposa del mitjans tècnics idonis pel seu
exercici, la qual cosa no implica cessió de la titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici.
VIII.

Que el Consell Comarcal de la Segarra té atorgada la subvenció del Programa Treball i
Formació amb l’ORDRE TSF/2162/2017 d’1 de setembre per a la concessió de
subvencions del programa de Treball i Formació, d’acord amb la Ordre TSF/296/2016 de
2 de novembre (per la que s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa Treball i Formació. Número d’expedient SOC009/17/00127.

Per tot el que resta manifestat, ambdós parts convenen els següents
PACTES:
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present Conveni és la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i
l’Ajuntament de Torà en matèria de manteniment i neteja d’espais públics de manera que el referit
servei es presti a través del Consell Comarcal de la Segarra, amb el contingut que s’especifica al
pacte tercer.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Torà autoritza expressament al Consell Comarcal de la Segarra
per tal que presti el servei esmentat previ encàrrec, a través de personal propi o contracte de
serveis amb una empresa. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Torà manifesta el seu interès en
delegar l’encàrrec de gestió de les tasques de brigada d’acord amb l’article 9 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
SEGON.- TITULARITAT DEL SERVEI
L’ajuntament de Torà es reserva les facultats inherents a la titularitat competencial del servei de
neteja i manteniment d’espais públics.
TERCER.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

El servei que es prestarà mitjançant el present conveni consisteix en l’execució de l’encàrrec de
gestió de les tasques de brigada d’acord amb l’article 9 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, consistirà en els següent:
a. Arranjament, reparació i manteniment d’instal·lacions i equipaments públics.
b. Manteniment i millora d’espais verds de la via pública.
El Consell Comarcal de la Segarra es farà responsable de la formació de prevenció de riscos
laborals i les mesures de salut laboral.
El servei esmentat es prestarà d’acord amb el calendari aprovat per Gerència del Consell, en
funció dels encàrrecs dels ajuntaments.
Que l’Ajuntament de Torà s’encarregarà d’establir una persona de referència per a que
s’encarregui de gestionar les tasques esmentades el dies disposats al municipi.
QUART.- DURADA
La durada d’aquest conveni és d’un any, s’estableix una prorroga automàtica anual, excepte que
amb un mes d’antelació qualsevol de les parts manifesti la voluntat expressa de no prorrogar el
conveni.
CINQUÈ.- COST DEL SERVEI
La retribució a percebre pel Consell Comarcal de la Segarra serà satisfeta per l’Ajuntament de
Torà, de conformitat amb la liquidació que el Consell Comarcal de la Segarra emetrà mensualment
de les despeses del servei en funció de les hores o dies treballats que inclourà les despeses de
gestió.


Que el municipi liquidarà un pagament de 15€ per persona i dia de servei en concepte de
servei prestat, utillatge i d’altres i 15€ per dia en concepte de desplaçament.



S’inclourà un preu als ajuntaments que disposen de brigada municipal pròpia a raó de
225€ per persona en concepte de contractació i gestió de les persones contractades que
entrin a donar suport a la brigada municipal.

SISÈ.- EXTINCIÓ
El conveni s’extingirà :
a) Per mutu acord de les parts signatàries
b) Pel venciment del termini sense acord exprés de pròrroga
c) Per incompliment per una de les parts de les obligacions convingudes. En aquest supòsit,
la part lesionada plantejarà la qüestió davant l’altra part en via administrativa.
d) Per altres causes previstes en la normativa vigent d’aplicació
SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC
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En allò no previst en les clàusules anteriors, regirà, en allò que resulti d’aplicació :
a) El Programa d’Actuació Comarcal
b) El 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
c) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
d) La resta de normativa sobre contractació pública i de règim local aplicable als ens locals de
Catalunya
VUITÈ.- JURISDICCIÓ
Per a qualsevol dubte, litigi o interpretació que pogués derivar-se del present Conveni, les parts es
sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de lo Contenciós Administratiu amb
competència sobre el Terme Municipal de Cervera.
En prova de conformitat, signen aquest document en duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i
data més amunt indicats.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Torà

El President del Consell Comarcal de la Segarra”

Vistos els informes que obren a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 9 i ss, 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal
de la Segarra en matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en el marc del
programa treball i formació.
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SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del Conveni al Consell Comarcal de la Segarra, d'acord
amb l'establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques
TERCER.- Publicar el text íntegre d’aquest conveni en el portal de Transparència de l’Ajuntament
de Torà.
QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOPL) la data de l’aprovació del conveni i
la data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el seu contingut íntegre consta
publicat en el portal de la transparència de la Corporació.
CINQUÈ.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
SISÈ.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat
de Catalunya.
SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) 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.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que el motiu de l’aprovació d’aquest conveni pel Ple no és per la quantia del
mateix sinó perquè és un conveni, i s’ha tingut de fer així per la necessitat sorgida per cobrir la
baixa laboral de l’escombriaire, s’ha cobert la baixa així bàsicament per dos motius, un per la
urgència sobrevinguda i l’altre per ser l’opció més econòmica. Aquest conveni de la Brigada
Comarcal servirà a més per cobrir puntes de feina, no per feines recurrents, perquè per això,
durant 6 mesos, hi haurà una persona fixa d’un programa d’ocupació del Consell Comarcal, que
farà les feines d’escombriaire.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA , regidor no adscrit, diu que aquesta persona que estarà 6 mesos
aquí, funciona molt bé.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que pel que fa al Servei de la Brigada Comarcal, hi ha molts alcaldes que es queixen, i si aquí ens
fan venir algun equip de la Brigada que no rendeix s’hauria de comunicar al Consell.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL
FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
« APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT
DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS
Vist que per acord de Ple de data 03/03/2017 es va aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra pel finançament de diversos serveis
comarcals.
Atès que en el punt tercer de dit conveni s’estableix que:
“ (...)La durada d’aquest conveni és d’un any, i d’acord amb la Llei 26/2010, qualsevol pròrroga del
conveni caldrà que sigui de forma expressa.”
Atès que dit conveni consta d’un annex que es modifica l’import anualment.
Annex número 1 - Ajuntament de Torà
1. SERVEI DE PREMSA, COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Criteri d'aportació
Valors
Últim cens d'habitants disponible
1.215
cens de 2016
Percentatge sobre la comarca
5,36%
Aportació màxima prevista
434,81
euros

2. SERVEI DE TURISME
Criteri d'aportació
Últim cens d'habitants disponible
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

Valors
1.215
5,36%
324,16

3. SERVEI DE CULTURA
Criteri d'aportació
Últim cens d'habitants disponible
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

Valors
1.215
5,36%
94,26

4. SERVEI DE BIBLIOTECA
Criteri d'aportació
Carnets emesos per municipi
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

Valors
13
0,24%
0,00

cens de 2016
euros

cens de 2016
euros

Criteri no aplicable
euros
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5. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Criteri d'aportació
Últim cens d'habitants disponible
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

Valors
1.215
6,68%
436,11

cens de 2016
euros

6. SERVEI DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Criteri d'aportació
Valors
Facturació mitjana sense bonificacions i sense IVA
9.146,11
Percentatge sobre la comarca
12,97%
Aportació màxima prevista
3.103,01

període 2014-2016

7. SERVEI DE LLICÈNCIES AMBIENTALS
Criteri d'aportació
Facturació mitjana sense bonificacions i sense IVA
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

període 2014-2016

Valors
346,28
13,79%
1.649,03

euros

euros

8. SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL
Criteri d'aportació
Valors
Facturació mitjana sense bonificacions i sense IVA
3.280,22 període 2014-2016
(mínim 100 €)
Percentatge sobre la comarca
14,28%
Aportació màxima prevista
1.753,21
euros

9. SERVEI D'HABITATGE
Criteri d'aportació
Últim cens d'habitants disponible
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

Valors
1.215
7,63%
336,97

9. SERVEI D’OFICINA DE L’ENERGIA
Criteri d'aportació
Últim cens d'habitants disponible, nuclis i pòlisses
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

Valors
7,65
7,67%
1.209,02

cens de 2016
euros

Percentatge ponderat
euros

APORTACIÓ MÀXIMA TOTAL PREVISTA PER AL
2018
9.340,58

euros

Vistos els informes que obren a l’expedient tramitat en el 2017 i atès que l’Ajuntament de Torà es
troba amb el pressupost prorrogat.
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FONAMENTS DE DRET:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni signat en data 13/03/2017 i l’addenda de l’annex any
2018 del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra
pel finançament de diversos serveis comarcals.
SEGON. Notificar l'acord al Consell Comarcal de la Segarra, d'acord amb l'establert en els
articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) 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.”
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 més o menys és la mateixa aportació que l’any passat, però aquest any s’ha
inclòs la oficina comarcal de l’energia. És una tarifa plana que s’estableix dins del període 20142016, i l’any vinent la base de càlcul serà del 2015-2017, el Consell dirà un rebut trimestral a
compte de l’aportació total prevista de l’any, en aquest cas serà a compte dels 9.340,58 €, ens
envien com un albarà on ens comuniquen tot el que es va gastant. Com que s’ha modificat l’import
s’ha de tornar a aprovar.
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4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL
MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la moció que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per
a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la
construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la
legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons
resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en
centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud
bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac
al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol,
és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de
desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit
Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
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amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la
nostra societat.
Per aquests motius l’Ajuntament de TORÀ acorda:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social,
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el
coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país.
És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i
d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural
d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als
centres educatius del nostre municipi.”
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 una moció que va consensuar l’ACM i la FMC degut a l’aplicació del 155.
5.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA:
INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERÍODE MIG DE
PAGAMENT A PROVEÏDORS 4RT TRIMESTRE 2017.
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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:
QUART TRIMESTRE 2017:
Pagaments realitzats en el trimestre: 63.862,22 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 122.716,90 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
QUART trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol.
El període mig de pagament 4rt. TRIM. 2017: -8,08 dies

INFORME DE MOROSITAT
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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 tot sovint s’ha d’informar al ministeri i seguidament dona la paraula a la Sra.
Secretària interventora acctal.
La Sra. Secretària interventora acctal explica les dades trameses i que d’acord amb la normativa
actual s’ha de complir tant el PMP com pagar dins del termini per complir la llei de morositat.
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST 2012-2022.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de l’informe d’intervenció de data 31 de
gener de 2018 corresponent al seguiment del Pla d’ajust i que seguidament es transcriu:
“INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL REAL
DECRETO-ley 4/2012. 4º TRIMESTRE 2017
Habiendo sido aprobado por el Pleno de la entidad “Ajuntament de Torà” y por el Ministerio
de Hacienda i Administraciones Públicas el Plan de ajuste, al que se refiere el artículo 7 del
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales, por esta Intervención se emite el
presente informe.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
 Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.


Artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores



Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

INFORMO
Que a fecha de elaboración de éste informe, no se terminado la contabilización de ingresos
y gastos para el ejercicio 2017, por lo que se hace una estimación de las medidas
contempladas en el Plan, por lo que, en relación a las medidas de ahorro en personal y
otros gastos que figuraban en el plan de ajuste aprobado en el marco del RDL 4/2012 de
24 de febrero, se puede considerar que se están alcanzando los objetivos propuestos en
éstas medidas.
No obstante, el plan de ajuste ha de considerarse vigente hasta la completa amortización
del préstamo relacionado con el plan.
Este es el informe que se emite y se somete a superior criterio de la Corporación.”
Aquest informe s’ha emès d’acord amb les dades comunicades.
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 interventora acctal explica que les dades trameses i que les desviacions que
s’han produït respecte el pla aprovat són bàsicament en l’amortització del préstec.
7.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PER LA SALA TSJCAT EN EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 304/2014.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de la sentència núm. 917/2017 de la
Secció cinquena de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en relació al recurs contenciós administratiu núm. 304/2014 , interposat per
l’Ajuntament de Torà contra l’Administració de a Generalitat de Catalunya (departament de
Governació i Relacions Institucionals) essent part codemandada l’Ajuntament de Llobera. per la
qual s'estima el recurs contenciós promogut per l'Ajuntament contra el Departament de
Governació i s'anul·la la delimitació al seu dia aprovada amb el terme de Llobera.
Intervencions i opinions:
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En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que va enviar tant la sentència íntegra com el decret de fermesa de la mateixa a
tots/es els regidors/es.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que si no recorda malament hi ha una condemna en costes de 1.000,00 €,
alhora pregunta l’import dels honoraris que ha tingut de pagar l’ajuntament.
El Sr. Alcalde li respon que sí que a l’administració la quantia està limitada. Respecte l’import dels
honoraris li respon que aproximadament els honoraris de l’advocat ha suposat uns 9.000,00 € i les
despeses de procurador/a 500,00 €.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta quan temps ha durat tot aquest procés.
El Sr. Alcalde li respon que el conflicte arrenca a l’octubre del 2007, tot i que, el recurs pròpiament
dit es va interposar el 2014, cal dir també que des de l’Ajuntament de Torà es va fer un gran esforç
de recopilació de documentació. Afegeix que es pot dir que hi ha hagut 3 contenciosos amb el
denominador comú de regalar part del terme municipal, el primer corresponia amb una segregació
però el Departament de Governació va aplanar-se, el segon correspon a la disfuncionalitat però no
hi va haver informe favorable de la comissió Jurídica Assessora, i el tercer és aquest contenciós.
Per tant, podríem dir que des de 2007 fins ara, tots aquests processos, de forma acumulada, han
suposat per l’Ajuntament de Torà un cost de 30.000,00 €, i demanarà que això ens ho compensin
amb alguna subvenció per alguna obra. També diu que avui ha anat a la Delegació provincial de
Governació a Lleida i ja els ha dit que si fes falta es demanaria l’execució de sentència.
Seguidament tant el Sr. Alcalde com la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal
de Convergència i Unió (CiU), expliquen una de les visites fetes el 2013 al Departament de
Governació. Manifesten que els tècnics sempre han estat els mateixos, els polítics no, i sempre
se’ls va dir per part de l’Ajuntament de Torà que això ho defensarien.
I.

PART DE CONTROL

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

NÚMERO
7/2018
8/2018
9/2018
10/2018

DATA
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
31/01/2018

11/2018

31/01/2018

12/2018
13/2018
14/2018
15/2018

02/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018

TÍTOL
Autorització ús via pública tirada trabucaires durant rua carnaval
Convocatòria Ple ordinari febrer
Aprovació nòmines del mes de febrer de 2018
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
gener 2018
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de febrer de 2018
Convocatòria Junta de Govern Local 07/02/2018
Suspensió de la devolució de la garantia definitiva PP2
Aprovació de la Sol·licitud de subvenció GFS 2017
Contractació per emergència de les obres de reparació
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16/2018

17/2018
18/2018

19/2018
20/2018
21/2018

clavegueram plaça Pati
05/02/2018 Inici expedient modificació pressupost núm. 1/2018 mitjançant
generació de crèdits i transferències de crèdit de la mateixa àrea de
despesa
13/02/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
16/02/2018 Aprovació de l'expedient modificació pressupost núm. 1/2018
mitjançant generació de crèdits i transferències crèdit mateixa àrea
despesa
16/02/2018 Convocatòria Junta de Govern Local 22/02/2018
19/02/2018 Aprovació bestreta reintegrable nòmina mes de febrer i març JP
20/02/2018 Aprovació de Sol·licitud d'alta del servei Registre Públic de
contractes de la plataforma CAOC

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 núm. 20/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a donar d’alta l’Ajuntament en la plataforma de contractes.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 13/2018 i 15/2018.
El Sr. Alcalde li respon que el decret núm. 13/2018 està relacionat amb la incoació de l’expedient
de lesivitat; i el decret núm. 15/2018 és sobre les obres del clavegueram que ara les obres
pràcticament ja estan acabades només queda col·locar la pedra. Afegeix que quan van fer entrar
la càmera per veure el que hi havia, semblava que dins de la claveguera hi hagués una paret, de
l’embús tant gran que hi havia.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si la part de la plaça que no s’ha
obert està bé.
El Sr. Alcalde li respon que amb la càmera robotitzada s’ha pogut veure que estava bé, els dos
punts on hi havia l’esfondrament corresponien a la part nova de la plaça la que es va fer entre el
2002 i 2003.
9.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Data de la convocatòria de la Comissió del Canvi de Comarca.
El Sr. Alcalde diu que caldria tornar a anar al Parlament per vèncer les reticències que, tal i com
diu el regidor Sr. Màrius, sembla que hi hagi des del Solsonès. Afegeix que en aquesta comissió
s’invitarà a l’Alcalde de Biosca. Després de què la proposta sigui informada per la comissió serà
sotmesa a l’aprovació del Ple, i seguidament enviar-la al Parlament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), s’interessa per saber d’on venen les reticències, si és a nivell polític, de Solsona o
d’una altra part.
El Sr. Alcalde li respon que de Llobera bàsicament, s’acorda amb el consens de tots els assistents
de celebrar la comissió del Canvi de comarca el dijous 15/03/2018 a les 20h.
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10.- PRECS I PREGUNTES


El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si a Torà vindrà la unitat mòbil per l’expedició del DNI.
El Sr. Alcalde li respon que creu que no, que en aquests moments no es desplacen.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta sobre l’estat de la delimitació de Torà-Pinós.
El Sr. Alcalde li respon que ell va tenir la sensació de què anaven amb una altra intenció al volerho tramitar com una alteració de termes municipals enlloc d’una delimitació, i el problema és que
si mires la llei el que s’entén per delimitació i què per alteració, veus que en una alteració no es té
gens en compte els elements històrics cosa que no passa en la delimitació i per aquest motiu això
hagués pogut repercutir en el contenciós de Llobera. No han vingut més , el que sí que van fer és
enviar una carta dient que la delimitació ho havia de fer l’Institut Cartogràfic de Catalunya tot i que
la competència continua essent del Departament de Governació.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, continuant amb el tema de la delimitació amb Pinós,
pregunta si s’ha tornat a parlar amb Pinós, perquè hi havia tres temes que s’havien
d’acabar d’aclarir. I s’hauria de mirar de tancar aquest tema de la delimitació entre Torà i
Pinós.
El Sr. Alcalde li respon que en la part de la Petja com que era una alteració molt gran s’havia de
tramitar com una alteració i no com una delimitació, s’hauran d’aplicar els mateixos criteris que a
Llobera en la delimitació amb Pinós. Afegeix que en principi ha de ser el Departament de
Governació qui ha d’instar el procediment. Tot i així, es preguntarà com ho tenen perquè els dos
ajuntaments ja estaven d’acord en la legislatura 2007-2011, però ha estat el Departament de
Governació el que sempre ha posat entrebancs, a principis del 2016 van venir amb moltes presses
i van fer mal pensar, ara al veure aquest refredament encara més. També explica en el ple en
quines coses es va basar per determinar, de les masies que estaven entredit, quines podien
pertànyer a Torà o a Pinós, es va mirar la inscripció en el Registre de la Propietat 1850-1960, el
nomenclàtor de 1860, d’aquests documents es desprèn que les masies de La Petja, Cal Melcior i
Grumau són de Pinós menys Hostal del Vent que no s’ha trobat referenciada en cap dels dos
municipis. Es va comunicar a Pinós totes aquestes indagacions dient-los-hi que sol·licitessin els
respectius documents probatoris com és la 1a inscripció en el Registre de la Propietat, etc. Els
criteris que es van utilitzar aquí han estat els mateixos que es van seguir per Llobera i la
jurisprudència ho acata.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, insisteix en què aquesta delimitació s’hauria de tancar.
El Sr. Alcalde li respon que el que més interessa és tancar la delimitació amb Llobera.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre l’estat de cobrament de les taxes
delegades a l’OAGRTL
La Sra. Secretària li informa que l’OAGRTL efectua uns llistats resums de les liquidacions de tot
l’any on apareixen les dades de forma acumulada per conceptes, detallant el que es cobra en
voluntària i en executiva i si hi ha devolucions d’ingressos com anul·lacions de liquidacions, ara si
es vols disposar d’informació singularitzada s’haurà de demanar.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si es farà un POUM.
El Sr. Alcalde li respon que si no surt cap línia d’ajut no es podrà fer.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li diu que hi ha una línia de subvencions de Governació o
urbanisme.
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe),diu que no es pot estar amb unes NNSS del 1985 i vist des de fora sembla que ja
està bé o dins de les prioritats l’actualització urbanística no existeix.
El Sr. Alcalde els respon que l’únic motiu que distreu de no proposar això és l’econòmic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, afegeix que les NNSS ja són una eina que no serveix, i que
desconeix el que van pagar els municipis que ja en tenen un. Diu que creia que en aquesta
legislatura ja s’hi començaria a treballar.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que la zona de la Riera de Cellers és un nyap increïble.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que en el planejament es cobriria la riera i s’hi faria una
plaça, però per canvis normatius això no ha estat possible.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, li respon que es referia al que es va fer abans, el problema és
l’origen de la plaça Catalunya perquè no responia a cap sentit, el seu disseny més aviat responia
a interessos econòmics de 2 o 3 persones, aquesta denuncia ja l’ha posat de manifest vàries
vegades, i al final aquest espai ha quedat com un embut, i ara arreglar això és complicat. Afegeix
que ell ha reivindicat vàries vegades que es fes un POUM o es modifiques les NNSS, però hi veu
poca voluntat de fer-ho perquè amb això no sols fer amics.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, seguint en el mateix tema, afegeix que alguna
vegada li han explicat que quan van fer obres en el Bar Trèbol es va explanar el camí i el van
substituir per un altre.
El Sr. Alcalde li respon que d’acord amb la normativa urbanística, el carrer que s’ha d’obrir és el
que baixa del pavelló, l’altre costat el que limita amb el bar trèbol és edificable segons les normes,
altra cosa és la situació actual que ho fa inviable. També diu que si ara hi ha restriccions per als
particulars amb les normes subsidiàries vigents, si es fes un POUM encara n’hi hauria més.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que cada vegada que l’administració intervé és per anar a
agafar.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que es torna a fer malbé el camí d’Ardèvol, en els
mateixos llocs on s’hi va intervenir, dóna la sensació que els forats es van buidant.
El Sr. Alcalde diu que s’han fet dos tipus d’actuacions, una amb reg i quitrà i l’altra l’altra tapar els
sots, i ara havent nevat potser ha empitjorat.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que en l’acta de la Junta de Govern Local de data
07/02/2018 ha vist una convocatòria de personal i demana que hi hagi representació
política.
La Sra. Secretària li respon que en aquests tribunals de selecció no hi pot haver polítics, és
diferent a les meses de contractació que si que n’hi pot haver.
El Sr. Alcalde diu que amb la nova normativa a les meses de contractació hi pot haver 1/3 de
polítics.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:50 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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