ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 6/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

1 de JUNY de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:00 hores
23:10 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 essent les 23h)
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS (s’incorpora essent les 21:30h)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal establerta
en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD
2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de maig de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’objecció a la proposta de reconeixement de
l’obligació i l’ordre de pagament de la fra núm. 2018-0676 de data 07/02/2018.
II.

PART DE CONTROL

3.- Donar compte de la relació de decrets.
4.- Informes d’alcaldia .
5.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 11 de maig de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 11 de maig de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Intervencions: S’efectuen les següents esmenes a l’acta:
Les referències a l’acta de Sra. Maria Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ no hi han de constar atès que
no hi era. I en el punts de la declaració de la urgència i aprovació de la moció hi ha de constar el Sr.
Roman Raga Lleida.
El Sr. Alcalde diu que en la seva intervenció en el punt cinquè de l’acta on hi diu “camí parida” hi ha
de dir “camí partida”
El Sr. Alcalde diu que en els informes d’alcaldia on hi diu “vista a l’executiva del Solsonès” hi ha de
dir “Reunió amb l’executiva de l’ERC del Solsonès”.
El Sr. Màrius Codina i Closa diu que la seva primera intervenció en l’apartat de precs i preguntes
referent a la porqueria hi falta anotar que era referent a la claveguera de l’Avda de l’Aguda.
El Sr. Alcalde diu que en resposta a la intervenció del Sr. Màrius Codina i Closa, referenciada abans,
en l’apartat de precs i preguntes hi falta anotar “però que s’arreglarà”.
El Sr. Alcalde diu que en resposta a la pregunta del Sr. Roman Raga i Lleida sobre si el jardiner
presenta una planificació anual de les feines, on hi diu “en funció de les queixen” hi ha de dir “en
funció de les queixes”.
El Sr. Alcalde diu que en resposta a la pregunta de la Sra. Mercè Valls i Querol on hi diu “ tot potser
trobem que no hi ha escullera” hi hauria de dir “ tot potser trobem més trams en mal estat”
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Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dona per
llegida i s’aprova l’acta de referència amb la inclusió de la correcció esmentada en el redactat
definitiu de l’acta de data 11 de maig de 2018.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
III.

PART RESOLUTIVA

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE L’OBJECCIÓ A LA
PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ I L’ORDRE DE PAGAMENT DE LA FRA
NÚM. 2018-0676 DE DATA 07/02/2018.
Donar compte al Ple l’informe d’intervenció emès en compliment de l’article 218 del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.( en endavant, TRLRHL)
En compliment de l’art. 218 del TRLRHL en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, s’eleva al Ple l’Informe
d’intervenció de data 22 de maig de 2018, essent els acords adoptats en contra de les objeccions
(reparaments) efectuats els següents:
Resolució d’Alcaldia

Núm. 52/2018 de 26/04/2018. Aixecament de l'objecció formulada per
intervenció i continuar la tramitació de l'expedient. Fra 2018-0676
Objecció/reparament En relació a la proposta de reconeixement de l’obligació i l’ordre de
pagament a favor del l’Associació de Municipis per a la Independència, NIF
G65739930 per un import de 113,00 euros (IVA inclòs), en concepte de
Quota 2018-Ens associat a l’Associació de Municipis per la Independència
i que correspon a l’exercici de 2018. Fra núm. 2018-0676 de data
07/02/2018.
S’efectua objecció per omissió de requisits o tràmits essencials (informe
intervenció de data 20/04/2018)
L’Alcalde,

Magí Coscollola i Andreu
INFORME D'INTERVENCIÓ
Destinatari: Ple de la Corporació.
Assumpte: Elevació al ple de la Corporació els acords adoptats en contra de les objeccions
(reparaments) emesos durant el mes d’abril de 2018.
DOCUMENTACIÓ EXPEDIENT
-

Informe de la intervenció on es fa constar la objecció (reparament)
Resolució d’alcaldia on s’aixeca l’objecció (reparament)
Altra documentació relacionada (informes, etc)
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LEGISLACIÓ
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local
(en endavant LRSAL).
- Art. 218.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL)
ANTECEDENTS
-

La LRSAL ha modificat, entre d’altres, l’article 218 del TRLRHL, el literal del qual a partir d’ara és
el que es transcriu:
“Article 218. Informe sobre resolució de discrepàncies.
1. L'òrgan interventor elevarà un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president
de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe atendrà únicament a aspectes
i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, sense incloure qüestions
d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi.
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la
corresponent sessió plenària.
El president de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació.
2. Sense perjudici de l'anterior, quan hi hagi discrepàncies, el president de l'entitat local
podrà elevar la seva resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de
l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.
3. L'òrgan interventor de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i
acords adoptats pel president de l'entitat local i pel Ple de la Corporació contraris a les
objeccions formulades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos. A la citada documentació haurà d'acompanyar, si escau, els informes
justificatius presentats per la corporació local. »
Fins a la data han estat notificats els acords adoptats en contra de les objeccions
(reparaments)efectuats per aquesta intervenció que es detallen seguidament.
Resolució d’alcaldia

Núm. 52/2018 de 26/04/2018. Aixecament de l'objecció formulada
per intervenció i continuar la tramitació de l'expedient. Fra 20180676
Objecció/reparament En relació a la proposta de reconeixement de l’obligació i l’ordre de
pagament a favor del l’Associació de Municipis per a la
Independència, NIF G65739930 per un import de 113,00 euros (IVA
inclòs), en concepte de Quota 2018-Ens associat a l’Associació de
Municipis per la Independència i que correspon a l’exercici de 2018.
Fra núm. 2018-0676 de data 07/02/2018.
S’efectua objecció per omissió de requisits o tràmits essencials
(informe intervenció de data 20/04/2018)
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CONCLUSIONS
En virtut de l’anterior, i com a secretaria interventora acctal, i en compliment de l’article 218 del
TRLRHL en la redacció donada per la LRSAL, elevo al Ple de la Corporació, havent de formar part
com a punt independent en l’ordre del dia de la sessió plenària, el present informe per a la dació a
compte de la Resolució d’Alcaldia, contraria a l'objecció efectuada per aquesta Intervenció.
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 correspon al pagament de la quota de l’AMI i com que hi hagut alguna sentència
ferma que deia que aquesta quota no s’havia de pagar, davant l’objecció d’intervenció Alcaldia ha fet
una resolució que ve a dir que l’AMI és una associació legal i per aquest motiu s’aixeca l’objecció. I com
que les objeccions d’aquesta tipologia s’han d’informar al Ple és per aquest motiu que consta a l’ordre
del dia. També diu que li va passar pel cap pagar-ho de la seva butxaca.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que recolza el pagament.
Essent les 21:30h s’incorpora en la sessió plenària el Sr. Ruben PASTOR i TOMÀS, regidor del
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
I.

PART DE CONTROL

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

NÚMERO
52/2018
53/2018
54/2018
55/2018
56/2018
57/2018
58/2018
59/2018
60/2018
61/2018
62/2018

DATA
TÍTOL
26/04/2018 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació de l'expedient. Fra 2018-0676
27/04/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
30/04/2018 Aprovació nòmines del mes d'abril 2018
30/04/2018 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de maig
de 2018
30/04/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de maig de 2018
30/04/2018 Convocatòria JGL 04/05/2018
30/04/2018 Incoació expedient modificació pressupost
07/05/2018 Bestreta paga extra juny CFP
07/05/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( baixa laboral personal)
08/05/2018 Convocatòria Ple Ordinari mes de maig
09/05/2018 Designació dels membres del tribunal qualificador Procés selectiu
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63/2018

11/05/2018

64/2018

11/05/2018

65/2018

14/05/2018

66/2018
67/2018
68/2018
69/2018
70/2018
71/2018

15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
22/05/2018
24/05/2018

72/2018

29/05/2018

73/2018
74/2018

29/05/2018
29/05/2018

tècnic auxiliar de biblioteca
Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu tècnic
auxiliar de biblioteca
Aprovació sol·licitud subvenció "Bons WiFi4EU per la instal·lació en
els municipis de punts de connexió WiFi4EU gratuïta pels
ciutadans"
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( llar d'infants)
Tràmit audiència expedient investigació titularitat camí
Convocatòria de la Comissió de l'aigua 18/05/2018
Convocatòria de la Comissió de canvi de comarca 18/05/2018
Aprovació expedient modificació pressupost
Decret suspensió obres
Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars del
contracte administratiu especial de l'explotació del bar i servei
manteniment piscines municipals estiu i convocatòria de licitació
per procediment obert i tramitació urgent.
Denegació ampliació de termini i tramesa de còpia de les proves
practicades sobre expedient investigació
Compensació de deutes P.T.C
Convocatòria Ple Ordinari mes de juny

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. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) pregunta
pel Decret núm. 64/2018.
El Sr. Alcalde li respon que fa referència a una sol·licitud telemàtica sobre un ajuts que permetrien
donar cobertura internet a llocs púbics, però es desconeix si es donarà perquè és a nivell europeu.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe) pregunta pel decret núm. 70/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a un requeriment per sol·licitar la llicència d’obres per unes
actuacions que s’estan fent sense llicència.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret núm. 72/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a un tràmit de l’expedient d’investigació.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret núm. 73/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a una compensació d’una factura amb uns deutes de la
persona PTC amb l’ajuntament.
4.- INFORMES D’ALCALDIA .


Ple extraordinari urgent
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El Sr. Alcalde informa que la setmana vinent s’haurà de fer un Ple extraordinari urgent per resoldre
l’expedient d’investigació del camí sinó ens tornarà a caducar. Es proposa que el Ple es faci el
dimecres dia 6 de juny a les 21h amb un únic punt a l’ordre del dia.
 Comissions al Parlament de Catalunya
El Sr. Alcalde diu que ahir es van constituir les comissions al Parlament de Catalunya, i un cop ha
estat publicada, s’ha posat en contacte amb l’Alcalde de Biosca, i han quedat que dilluns al matí
farien una trucada per saber com s’ha d’articular la trobada.
 Reunió comissió canvi de comarca
El Sr. Alcalde diu que en la reunió que es va tenir en la comissió es va acordar de contestar la moció
de l’Ajuntament de Llobera, però de moment no es contestarà perquè amb posterioritat a la comissió
l’ajuntament de Llobera ens ha sol·licitat consultar les actes del període 1957-1970 de l’ajuntament.
De seguida es va contactar amb el Sr. Jaume Mas perquè les busqués però no es troben i tampoc
hi consten en un inventari que es va fer els anys 90 dels documents que es van portar de les escoles
de Sant Serni a l’Ajuntament de Torà. Aquest inventari es va fer per unes persones titulades del
Registre Comarcal de Cervera, es va intentar traslladar tota la documentació que hi havia a les
escoles de Sant Serni, sobretot la més antiga, per aquest motiu hi ha aquest inventari d’una part de
la documentació de l’antic ajuntament de Llanera. Durant molts anys aquesta documentació ha estat
custodiada per la gent de Sant Serni. Tot el que tinguem se’ls ensenyarà a Llobera, no se’ls hi
posarà cap pega en aquest sentit, si ja es disposes de tota la documentació ja se’ls hi hauria
entregat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que en l’anterior legislatura es parlava de fer un centre cívic a les escoles de St.
Serni.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que es va fer una memòria amb visita tècnica de l’arquitecta, es va fer una primera actuació
d’urgència perquè hi havia molts vidres trencats i tot l’interior estava en un estat molt degradat. En
aquell moment els veïns estaven disposats a fer un acord amb l’ajuntament d’arreglar les escoles
respectant la part de l’Ajuntament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que tenia entès que la voluntat de l’Ajuntament era de rehabilitar
la primera planta de l’escola de St. Serni i els veïns mostraven un cert recel que es vengués la
primera planta de l’escola a uns veïns que estaven disposats a comprar-ho i alhora arreglar la planta
baixa de l’escola per a ús de l’ajuntament. Al mateix moment el Sr. Raga pregunta si en aquesta
legislatura s’ha fet alguna actuació.
El Sr. Alcalde li respon que no hi ha cap intenció de vendre-ho, ara el que s’ha fet és arreglar els
vidres i el que era necessari.
 Canvi arquitecte comarcal
El Sr. Alcalde informa al Ple que el Consell Comarcal de la Segarra, degut a la baixa laboral de
l’arquitecta, ens ha assignat un nou arquitecte.
5.- PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, trasllada la queixa d’un veí sobre l’estat
del camí de Carbonells i Pinyols, i demana que s’acabi d’arreglar perquè només es va fer
fins a Soldevila.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, es queixa de l’estat dels rosers de la Plaça Coberó i altres
llocs.
 El Sr. Josep Ma. Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe),
diu que s’han escapçat molt els arbres del Convent.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que es cobra poc d’entrada per visitar la Torre de
Vallferosa tenint en compte que és un BCIN. També diu que els guies que hi ha no expliquen
prou bé.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA pregunta si s’està fent alguna cosa al Monestir de Cellers.
El Sr. Alcalde li respon, en referència al monestir de cellers, que aviat s’hi habitarà doncs això té
entès.
 El Sr. Marius CODINA i CLOSA demana al Sr. Alcalde que expliqui que volia dir quan va
afirmar, davant d’ell i el Sr. Felip Duran ( regidor de l’anterior legislatura), que en l’anterior
legislatura no havien retornat res del préstec i que fins i tot encara havien gastat.
El Sr. Alcalde li respon que aquestes paraules no les va dir, ell va dir que “en l’anterior legislatura
tret d’exclamar-se que hi havia molt deute no havien fet res per reduir-lo”.
 El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ , explica en el Ple l’evolució del deute al llarg del període
2010-2015.
El Sr. Alcalde diu que s’ha intentat fer un esforç per reduir el deute i per això no es pot fer més
coses.
Essent les 23h 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, regidora del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
diu que abans ha sortit el tema de la compensació de P.T.C i pregunta com està el tema de
la compensació amb l’Auró.
La secretària li respon que ja s’ha compensat.
 El Sr. Roman RAGA i LLEIDA pregunta la data d’obertura de les piscines municipals.
El Sr. Alcalde li respon que serà el dia 22/06/2018.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

L’Alcalde,
CPISR-1 C
NÚRIA

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C NÚRIA

GOU - DNI
CASTELLÀ GOU CASTELLÀ
78093043Q
- DNI
Fecha: 2018.08.10
13:05:01 +02'00'
78093043Q

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:10 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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