ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 10/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

7 de SETEMBRE de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
22:45 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
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 essent les 21:20h)
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
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 ( 6 i 27 de juliol de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici
2017.
II.

PART DE CONTROL

3.- Donar compte de la relació de decrets.
4.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de
pagament a proveïdors 2n trimestre de 2018.
5.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’accés de tots els municipis a la xarxa de carreteres, a
petició de l’Assemblea local de la CUP.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 6 i 27 de juliol de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 6 i 27 de juliol de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 6
Vots a favor: 6
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.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
PRORROGAT DE L’EXERCICI 2017.
Nombre de regidors presents: 6
Acord: Quedar assabentats de la Resolució d’alcaldia núm. 121/2018 de data 30 de juliol de
2018, el text de la qual és el següent:

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

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 121/2018
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE L’EXERCICI
2017
1. ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’obté, a 31 de desembre, el resultat
següent:
Resultat pressupostari de l’exercici:

Concepte

Import

Drets reconeguts net
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari de l'exercici

1.546.262,80
1.446.711,75
99.551,05

Crèdits finançats amb romanent tresoreria per a desp. Grals.
Desviacions de finançament negatives
Desviacions de finançament positives

187.398,49
1.540,98
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

288.490,52

Romanent de tresoreria:
Concepte

Import

1.Fons líquids

622.501,51

2.Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

490.665,95
189.144,69
215.939,41
85.581,85

3.Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

184.641,69
122.694,50
38.458,59
23.488,60

4.Partides pendents d'aplicació
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
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0,00
0,00
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

928.525,77

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

213.157,68
0,00

IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

715.368,09

4. El pressupost general liquidat compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual
cosa presenta una capacitat de finançament de 400.891,68 €.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 50,80%
per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a
l’endeutament, a la normativa establerta.
7. La secretària interventora acctal ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
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L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 2017, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
TERCER.-Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tal com s’estableix en l’art.15.3 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.”
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 secretària efectua una explicació de la liquidació.
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II.

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
99/2018
100/2018
101/2018
102/2018
103/2018
104/2018
105/2018
106/2018
107/2018
108/2018
109/2018

110/2018
111/2018

112/2018

113/2018
114/2018
115/2018

116/2018
117/2018

DATA
TÍTOL
27/06/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
29/06/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
29/06/2018 Aprovació nòmines del mes de juny 2018
29/06/2018 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de juliol
de 2018
29/06/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de juliol de 2018
03/07/2018 Convocatòria Ple ordinari pel dia 6/07/2018
03/07/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
04/07/2018 Encàrrec representació i defensa Ajuntament davant JCA de Lleida
RCA núm. 210/2018
06/07/2018 Aprovació sol·licitud subvenció Ajuts per a la restauració de
patrimoni arquitectònic davant IEI
06/07/2018 Relació aprovació factures
09/07/2018 sol·licitud de l'atribució de fons de la part catalana de les conques
hidrogràfiques intercomunitàries davant la Direcció General de
l'àrea de Gestió del Medi Ambient de l'Agència Catalana de l'Aigua
13/07/2018 Targeta aparcament modalitat no conductor
13/07/2018 Aprovació del conveni marc de cooperació interadministrativa entre
el consell comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Torà per al
desplegament d'accions en favor de la joventut per a la realització
dels camps de treballs locals 2018
13/07/2018 Acceptació de la proposta de resolució provisional d'atorgament de
la subvenció "Redacció i actualització de plans directors del servei
municipal d'abastament d'aigua" davant de l'Agència Catalana de
l'Aigua
16/07/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
16/07/2018 Resolució del procés selectiu plaça tècnic/a auxiliar de biblioteca
19/07/2018 Inici expedient modificació pressupost núm. 2/2018 mitjançant
generació de crèdits i transferències de crèdit de la mateixa àrea de
despesa
19/07/2018 Contractació de personal laboral temporal per urgència d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
23/07/2018 Contractació de personal laboral temporal per urgència d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( cobertura de vacances personal de la
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118/2018
119/2018
120/2018
121/2018

24/07/2018
25/07/2018
26/07/2018
30/07/2018

122/2018
123/2018
124/2018

30/07/2018
30/07/2018
31/07/2018

125/2018
126/2018

31/07/2018
31/07/2018

127/2018

31/07/2018

128/2018

31/07/2018

129/2018

01/08/2018

130/2018

01/08/2018

131/2018

03/08/2018

132/2018

03/08/2018

133/2018
134/2018

03/08/2018
03/08/2018

135/2018
136/2018

03/08/2018
06/08/2018

137/2018
138/2018
139/2018
140/2018

08/08/2018
08/08/2018
13/08/2018
14/08/2018

141/2018
142/2018

22/08/2018
24/08/2018

143/2018

27/08/2018

Residència Mare de Déu de l'Aguda)
Convocatòria Ple extraordinari pel dia 27 de juliol de 2018
Iniciar expedient liquidació del pressupost de l'exercici 2017
Convocatòria JGL 31/07/2018
Aprovació de la liquidació del pressupost prorrogat de l'exercici
2017
Aprovació nòmines del mes de juliol de 2018
Contractació tècnic/a auxiliar de biblioteca municipal
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes d'agost
2018
Incoació expedient del compte general 2017
Aprovació de l'expedient modificació pressupost núm. 2/2018
mitjançant generació de crèdits i transferències crèdit mateixa àrea
despesa
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes d'agost de 2018
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Peó de brigada cobertura per IT)
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal de neteja Ajuntament
cobertura vacances)
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
Aprovació sol·licitud subvenció Consultori mèdic local davant
Diputació de Lleida
Aprovació sol·licitud subvenció Socorrisme Diputació de Lleida
Ampliació de terminis per resoldre i notificar expedient de
responsabilitat patrimonial núm. 2018/01
Convocatòria Comissió especial de comptes
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
Aprovació pressupost neteja carrers
Aprovació sol·licitud subvenció OSIC Departament de Cultura
Denegació del canvi de motiu de l'excedència voluntària
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
Convocatòria Junta de Govern Local 27/08/2018
Concessió de l'excedència voluntària personal Residència Mare de
Déu de l'Aguda
Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Ajuntament reforça brigada festa major)

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 pregunta als regidors si volen algun aclariment.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta que volen dir les inicials JCA Lleida RCA del decret núm.
106/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon al Recurs Contenciós Administratiu presentat per Proimtorà,
sl davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret núm. 139/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a la denegació d’una petició de canvi del motiu de
l’excedència voluntària sol·licitada en el seu dia, i un cop efectuades les consultes a nivell jurídic a
la gestoria ens van aconsellar denegar aquesta sol·licitud atès que aquesta excedència ja estava
concedida i actualment aquesta persona ja no està en actiu a l’empresa.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta quan s’acabarà l’excedència d’aquesta persona.
El Sr. Alcalde li respon que als volts de nadal.
Essent les 21:20h s’incorpora a la sessió el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal
de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe),
4.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS AL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 2N TRIMESTRE DE 2018.
Nombre de regidors presents: 7
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de les rendicions efectuades i que
contenen la següent informació:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
SEGON TRIMESTRE 2018:
Pagaments realitzats en el trimestre: 132.801,65 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 35.286,32 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
SEGON trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida pel Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, BOE( 23/12/2017)
El període mig de pagament 2n. TRIM. 2018: 8,37 dies
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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. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que hi ha una errada en l’apartat “Pagaments realitzats en el trimestre”
perquè hi diu: 1532.801,65 euros i hi hauria de dir 132.801,65 euros d’acord amb el que es
desprèn del quadre de dades trameses al ministeri.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER L’ACCÉS DE TOTS ELS MUNICIPIS A LA
XARXA DE CARRETERES, A PETICIÓ DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CUP.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“ MOCIÓ PER L’ACCÉS DE TOTS ELS MUNICIPIS A LA XARXA DE CARRETERES
El Text refós de la Llei de carreteres (Decret Legislatiu 2/2009), a l’article 4.1 estableix que les
carreteres es classifiquen, segons llur funció, dins les xarxes següents:
a) Xarxa bàsica: és la que serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga
distància, i inclou també les vies intercomarcals i intracomarcals d'una especial importància
viària. (...)
b) Xarxa comarcal: és la que serveix de suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i
els principals municipis i nuclis de població i activitat de la mateixa comarca o de
comarques limítrofes, al trànsit generat entre cadascun d'aquests centres i a la connexió
d'aquests nuclis amb itineraris de la xarxa bàsica.
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c) Xarxa local: és la que serveix de suport al trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt de
vies que faciliten l'accés als municipis i nuclis de població i activitat no situats sobre les
xarxes bàsica i comarcal, i comprèn totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica
ni en la comarcal.
L’article 6 del mateix Text refós estableix la titularitat de les carreteres, atribuint a la Generalitat les
de les xarxes bàsica i comarcal de Catalunya no reservades a la titularitat de l'Estat i a les
diputacions les de la xarxa local. També preveu la possibilitat d’afegir a la xarxa local de carreteres
les que defineixin com a tals els plans zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o
els ens supramunicipals que les substitueixin.
El catàleg de carreteres de Catalunya, que conté la relació i classificació de les carreteres tant de
la Generalitat com de les diputacions, evidencia, entre altres, dues situacions:
 Una distribució territorial força desigual de les xarxes bàsica i comarcal. Aquest fet és lògic
atenent els forts desequilibris demogràfics i econòmics, i en conseqüència de trànsit,
existents al nostre país. Lògicament aquesta desigual distribució de la xarxa bàsica i
comarcal comporta una desigual distribució territorial de la dotació pressupostària en
matèria de carreteres, tant a nivell d’inversions com de manteniment, per part de les
administracions de l’Estat i de la Generalitat.


L’existència de municipis que no disposen de carreteres incloses en cap de les tres xarxes
descrites a la Llei de carreteres i que han d’accedir-hi per camins de titularitat municipal.

L’article 4.1 del Reglament General de Carreteres (Decret 293/2003) estableix que tenen la
condició funcional de carretera, i com a tal poden ser integrables a les xarxes definides en aquest
Reglament, les vies que reuneixin com a mínim algun d’un llistat de vuit requisits, la majoria dels
quals són difícils de complir per les vies d’accés a municipis i nuclis amb poca població. Només un
d’aquests requisits, el relacionat a l’apartat c), afecta la totalitat de municipis i, per tant, hauria de
permetre facilitar la integració a la xarxa local de, com a mínim, una via per municipi i garantir que
cap en restés exclòs:
c) Que comuniquin el nucli de més població del municipi amb la xarxa de carreteres.
Malgrat l’establert en aquest apartat hi ha diversos municipis en els que no s’ha produït aquesta
integració a la xarxa local i es continua accedint als respectius nuclis més poblats per camins de
titularitat municipal.
Entre els camins municipals que reuneixen el requisit establert per l’article 4.1.c) del Reglament
General de Carreteres hi ha el conegut com a carretera d’Ardèvol, que té la major part del seu
recorregut pel municipi de Torà i que dóna accés al principal nucli de població del municipi de
Pinós
Municipi

Comarca

Nucli més poblat (NMP)

Km de NMP a
xarxa
Pinós**
Solsonès
Ardèvol
10
(*) Municipis on no hi ha cap nucli que tingui accés per una carretera inclosa a la xarxa. (**)
Municipis on no hi ha cap carretera inclosa a les xarxes que passi pel terme municipal.
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L’obstacle principal per a que no s’hagi produït la integració d’aquestes vies a la Xarxa de
Carreteres Locals el trobem a l’article següent del mateix Reglament.
4.2 És requisit previ per a la integració d'aquestes vies a la xarxa viària la prèvia redacció
del corresponent pla zonal, el qual definirà el seu traçat, així com les seves característiques
tècniques. En qualsevol cas, no s'integraran fins que els itineraris reuneixin les
característiques tècniques fixades pel pla zonal.
Els municipis que no disposen d’accés per carreteres de la xarxes bàsica, comarcal o local al seu
nucli més poblat (o a cap dels seus nuclis) estan, en la majoria dels casos, situats en zones de
muntanya i tenen termes municipals extensos i amb molts nuclis (com a conseqüència de
l’agregació de municipis fruit del despoblament) i, en la totalitat dels casos, poca població i poc
pressupost municipal, que comporta greus dificultats a l’hora de mantenir els camins. La
persistència de les males comunicacions viàries, sumada a la manca de serveis, agreugen encara
més el problema del despoblament.
Paradoxalment els ajuntaments amb més recursos econòmics no han de fer-se càrrec de les vies
d’accés als nuclis de població del seus municipis degut a que, pel seu pes demogràfic i econòmic,
aquests són inclosos a les xarxes bàsica o comarcal, en la majoria dels casos de la Generalitat.
Com dèiem més amunt, és requisit previ per a la integració d'aquestes vies a la xarxa viària la
prèvia redacció del corresponent pla zonal i que aquestes no s'integraran fins que els itineraris
reuneixin les característiques tècniques fixades pel pla zonal. Tenint en compte:


Que la Diputació de Lleida va aprovar, en la sessió plenària de 24 de maig de 2018 i per
unanimitat, la proposta per impulsar els Plans Zonals de camins municipals a les
comarques de Lleida.



Que els Plans Zonals han de ser aprovats pel Departament competent en matèria de
carreteres de la Generalitat de Catalunya



Que el Govern de la Generalitat, a proposta del departament competent en la matèria, ha
d'establir normes i criteris tècnics per al disseny, el servei i la seguretat viària de les
carreteres (art.13.1 Reglament general de carreteres)



I, sobretot, la urgència en trobar solucions als greus dèficits en vies de comunicació que
pateixen alguns municipis

Considerem que la solució més ràpida i efectiva a aquesta problemàtica, compatible amb
l’elaboració dels Plans Zonals, seria que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya assumís la redacció dels projectes i l’execució de les obres necessàries
per a que els camins municipals que compleixin el requisit establert a l’article 4.1.b del reglament
de carreteres s’adeqüessin als criteris tècnics proposats pel mateix Departament. En aquest sentit
cal destacar que el 26 de juliol de 2018 Diputació de Lleida va aprovar, per unanimitat dels
presents, una moció on es proposava una solució d’aquest tipus per a una quinzena de vies de la
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demarcació, entre les quals es trobava la d’Àrdevol, i amb els tres primers punts dels acords
idèntics als proposats en aquesta mateixa moció.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
1. Manifestar que els forts desequilibris demogràfics que pateix el nostre país no han de ser
considerats problemes locals o comarcals de les zones afectades pel despoblament sinó
que cal considerar-les i tractar-les com un problema de país i que, en conseqüència, la
seva solució correspon a la totalitat de les administracions.
2. Considerar prioritàries en matèria de carreteres les actuacions encaminades a que, com a
mínim, els nuclis més poblats de tots i cadascun dels municipis de la demarcació tinguin
accés per carreteres incloses a la xarxa local.
3. Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la
inclusió als pressupostos de despeses dels propers exercicis, d’una partida destinada
específicament a les actuacions necessàries per a la posterior inclusió a la xarxa local de
les vies d’accés als nuclis de més població de tots i cadascun dels 948 municipis.
4. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a tots els grups i
subgrups polítics del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics de la Diputació de
Lleida, a la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), a l’Ajuntament de Pinós i al Consell Comarcal del
Solsonès”

Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció ha estat presentada pel Sr. Josep Antoni Vilalta i Coletes, en
representació de l’Assemblea Local de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) sol·licitant als
diferents grups polítics representats a l’Ajuntament de Torà la presentació de dita moció en la
propera sessió plenària, per aquest motiu es va enviar el dia 16/08/2018 a tots els regidors per si
tenien interès a presentar-la. També diu que aquesta moció, referida a totes les carreteres de la
província, va ser presentada a la Diputació de Lleida i va ser aprovada per unanimitat. Afegeix que
qualsevol moció presentada per part d’un col·lectiu ells la presentaran sempre al Ple i en el cas de
què no la compartissin alhora de votar ho farien en contra.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que els municipis de la província de Barcelona obtenen més diners de la
seva Diputació en comparació amb els que es rep de la Diputació de Lleida.
El Sr. Alcalde afegeix que inclòs els ofereixen més serveis i gratuïts com és l’assistència de
tècnics i en canvi aquí els hem de pagar al Consell Comarcal. Respecte la moció, diu que està
adaptada a cada municipi, i en aquest cas és el camí d’Ardèvol, es basa en què el nucli més
poblat del municipi de Pinós és Ardèvol i diu que hauria d’estar connectat per carretera. En le’scrit
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de presentació ja fem referència als accessos a nuclis del nostre terme municipal com és Sant
Serni i Claret, la idea seria aprovar-la literalment, tal i com l’ha presentada la CUP.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que li agradaria fer una mica de recordatori sobre com es va treballar el tema de la carretera
d’Ardèvol, explica que es va fer una reunió a Pinós on es va acordar fer una primera actuació de
50.000€ més iva, la Diputació es comprometia a redactar el projecte, posteriorment es va fer una
reunió a carreteres... També es va plantejar a la Diputació de Lleida que es quedés aquest camí
però ho van refusar, afegeix que aquesta tarda ella ha parlat amb el servei de Carreteres de la
Diputació de Lleida i li han dit que estava el tema estancat.
El Sr. Alcalde li diu que s’han continuat fent gestions i amb el president. Seguidament explica al
Ple que vol dir “pla zonal”.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, també diu que incorporaria en la moció el vial Torà-PalouetMassoteres juntament amb el de Ardèvol-Pinós perquè representaria un punt d’unió entre dues
comarques, diu que és un tema que s’ha de treballar perquè el Pla Zonal costarà de què es faci,
per això al mateix demanar proposa d’incloure el vial Massoteres-Torà.
El Sr. Alcalde diu que el nucli de Palouet no compleix amb l’article que s’estableix a la moció i l’eix
que ens interessa és el nord no el sud.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que la seva proposta és aquesta, que el vial de Palouet està
molt transitat per maquinaria agrícola i així en farien un manteniment. Diu que estan d’acord amb
el fons i en la moció per aquest motiu hi votaran a favor.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que no sap si serà contraproduent demanar una cosa que no és, i inclòs
potser podria retrassar el fet de demanar Torà-Ardèvol. També pregunta si l’única forma de
millorar el vial Torà-Palouet és aquesta.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li diu que no.
El Sr. Alcalde diu que és una moció presentada per la CUP i demanen que l’aprovin, no que es
voti una altra cosa. Si el vial de Palouet reunís els requisits establerts en aquesta moció ja hi
estaria inclòs. Afegeix que el moment de defensar aquest vial de Palouet era quan es va fer la
Carretera de Guissona a Biosca. El camí de Palouet no compleix cap dels 7-8 requisits perquè
passi a ser carretera, per ser justos s’hauria de respectar aquesta moció.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que en tot cas la votaran a favor i en presentaran una altra
perquè s’inclogui el vial de Palouet, perquè el dia de demà podria afavorir el polígon industrial, i
qui s’hi vulgui adherir a presentar-la benvingut serà.
6.- INFORMES D’ALCALDIA .
 Oficina BBVA
El Sr. Alcalde informe al Ple que a partir del mes de novembre l’oficina del BBVA de Torà passarà
a ser gestionada per un agent, es mantindrà el caixer amb totes les funcions, però no hi haurà un
assessorament directe, vindrà un gestor amb cita concertada. Durant una temporada hi haurà el
personal d’ara més la persona que farà d’agent.
El Sr. Rubèn PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que
això suposarà una pèrdua de qualitat en el servei.
 Festa major de l’any vinent
El Sr. Alcalde diu que torna a haver-hi moltes dificultats per trobar orquestres que estiguin lliures,
sobretot si la festa major cau en dissabte o diumenge, i com que l’any vinent la festa major de
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Torà cau en cap de setmana, les orquestres de renom a dia d’avui 01/09/2019 quasi totes ja estan
contractades, pregunta al Ple si volen que ja es contractin les de l’any vinent. Els regidors
responen que els hi sembla bé. Seguidament el Sr. Alcalde pregunta a la secretària si això es pot
fer, la Sra. Secretària li respon que no, que s’ha de licitar.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) diu
que si tots els municipis fessin això no podrien fer festa major, només cal mirar als pobles del
voltant.
7.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Rubèn PASTOR TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta que s’està fent a la zona de la gasolinera de l’àrea.
El Sr. Alcalde li respon que allò és un terreny que va comprar el Sr. X al Sr. Y i aquesta setmana hi
ha anat l’arquitecte juntament amb un altre tècnic del consell perquè s’hauran d’urbanitzar els
carrers.
 El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), pregunta que passa amb tant moviments a la residència.
El Sr. Alcalde li respon que ja fa anys que hi ha molta rotació de personal, degut al tipus de feina.
Ara hi ha una persona que ha agafat una excedència i una altra que està de baixa.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:45 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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