ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 11/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

3 de NOVEMBRE de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
22:15 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ.
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS (s’incorpora a la sessió essent les 21h)
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:
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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Abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència del debat i
votació del punt següent:
Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la moció sobre la declaració institucional per l
allibertat de les preses i presos polítics.
Ho justifica pel fet que no és convenient demorar la seva aprovació en el ple següent per ser un
tema d’actualitat i afegeix que no es va poder incloure a l’ordre del dia perquè ho ha rebut aquesta
tarda.
Els 6 membres del Ple presents, dels 9 que el composen, voten afirmativament la inclusió a l’ordre
del dia del ple d’avui aquesta moció i tots la subscriuen, per tant, amb el quòrum de l’article 103.3
del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), s’acorda incloure la Moció a l’ordre del dia, com a punt
núm. 7.
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, 25 i 26 d’octubre de
2017).
2.- Donar compte de la distribució del superàvit del 2016.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 1/2017 mitjançant
crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari).
4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/2017 mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
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 3r
trimestre 2017.
6.- Donar compte de la proposta de complementar la delegació de competències dels
municipis de la comarca en matèria de recollida i tractament de residus sòlids
urbans acceptada pel Consell Comarcal de la Segarra en sessió plenària de 11-111992.
7.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la moció sobre la declaració institucional
per la llibertat de les preses i presos polítics.
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 L’ACTA ANTERIOR ( 6, 25 i 26 d’octubre de
2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 6, 25 i 26 d’octubre de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 6
Vots a favor: 6
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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 DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DEL 2016.
Nombre de regidors presents durant la votació: 6
Vots a favor: 6
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Presa de raó de la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA D’ACORD DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT
En data 23 d’octubre de 2017 la secretaria interventora ha emès informe respecte la distribució del
superàvit que es desprèn de la liquidació del pressupost de 2016 aprovada per Resolució
d’alcaldia núm. 75/2017 de 31 de juliol de 2017.
Conforme a l’Informe de la Intervenció Municipal, es proposa al Ple l’adopció d’Acord de:
PRIMER. PRESA DE RAÓ que la recaptació ha superat les previsions inicials d’ingressos no
finalistes del pressupost.
SEGON. PRESA DE RAÓ que l’import del superàvit és de 136.907,49 euros, del qual es
dedueixen els següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a
pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació

136.907,49

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost
Creditors per devolució d'ingressos
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

2.057,00
134.850,49

TERCER. APLICACIÓ del superàvit, en import de 134.850,49 euros, amb la següent distribució :
Import mínim de reducció de l’endeutament.

134.850,49 €

Import màxim d’inversió financerament sostenible

0,00 €

QUART. DECLARACIÓ de possibilitat de lliure disponibilitat de l'import de 549.279,88 euros.
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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 explica que al tancar l’exercici 2016 es va generar un superàvit que permet tapar
forat.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que si no s’hagués d’amortitzar es podrien fer
diverses coses.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2017
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI (APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI).

Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2017
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI (APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI).
ANTECEDENTS
1. Pel Resolució d’alcaldia núm.116/2017 de data 19 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. S’ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. la secretària interventora ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, per tot l’exposat l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2017, per import de 134.850,49 €,
que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent
de la corporació, d’acord amb el següent detall:
SEGON.- el detall de la modificació es:
Crèdits extraordinaris:

Econ.

Prog.

913.00

011

Descripció

Import

Amortització de deutes a llarg termini

134.850,49

Total crèdits extraordinaris

134.850,49

Finançament que es proposa:

Econ.

Descripció

Romanent de tresoreria per despeses
870.00 generals
Total ingressos

IMPORT

134.850,49
134.850,49

Aquest import correspon a l’aplicació del superàvit de la liquidació de l’exercici 2016.
TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
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:
Essent les 21h s’incorpora el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU).
El Sr. Alcalde diu que aquesta modificació s’ha de fer per obligació .
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta quin import quedarà pendent a 31/12/2017.
El Sr. Alcalde respon que 734.921,26 € i això segurament ens permetrà situar-nos per sota del
75% d’endeutament.
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2017
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2017
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’Alcaldia núm.119/2017 de data 26 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. S’ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. La secretària interventora ha emès els informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i
als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
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baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, per tot l’exposat l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2017, per import de 42.969,73 €,
que cal finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de
la corporació, d’acord amb el següent detall:
SEGON.- el detall de la modificació és:
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:

Econ.

Prog.

Descripció

62300

34201

62300

34200

62500
62500
62501
62600

323001
336001
332100
332100

62600

92000

63300

16500

Maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge. Piscines
Municipals
Maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge. Llar
infants municipal
Mobiliari urbà Escola St. Gil
Mobiliari urbà. Torre de Vallferosa
Mobiliari Biblioteca municipal
Equips per a processos informació. Biblioteca
municipal
Equips per a processos informació. Oficines
Ajuntament
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.
Enllumenat públic
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Casal
Gent Gran
Arranjament de camins

15.881,00

Total crèdits extraordinaris

42.969,73

63300 231000
45400

61906

Finançament que es proposa:
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Import
7.270,00
7.114,73
1.920,00
3.563,00
158,00
1.229,00
4.664,00
861,00
309,00

Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Econ.

Prog.

Descripció

Import

22706 336001 Estudi i treballs tècnics
22604 92000 Jurídics i contenciosos.
21300 16500 Maquinaria, instal·lacions tècniques i utillatge.
500
92900 Fons de contingència
21000 153200 Infraestructures i béns naturals.
21000 17100 Infraestructures i béns naturals.
Total baixes

-12.000,00
-11.398,58
-861,00
-10.000,00
-951,00
-2.829,15
-38.039,73

Nous ingressos:
Econ.

76100

Descripció

IMPORT

Dipu. Millora dels camins de l’Alzina, la
Planella i del Solà de titularitat municipal

4.930,00

Total ingressos

4.930,00

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
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 la proposta és incrementar partides i/o suplementar altres perquè hi faltava
crèdit, finançat amb la reducció de crèdit d’altres partides o incorporant nous ingressos procedents
de subvencions, com és una de la Diputació de Lleida. L’Alcalde seguidament efectua una
explicació detallada de les modificacions que es presenten i proposen, inicia la seva explicació en
les partides de la piscina, en aquest cas manifesta que hi han dues coses a comentar, la primera
és que s’ha hagut de tornar al sistema de la cloració amb clor perquè les analítiques eren molt
justes i amb el sistema salí se’ns va dir que no es podia tenir una garantia de disposar de l’aigua
en condicions, la segona és que hi han uns 2.000,00 € que corresponen al canvi de reg de la
gespa. Respecte la llar d’infants és possible que s’hagi de canviar la caldera, demà dissabte se
sabrà, però en vista d’aquesta possibilitat hem incorporat a la proposta de modificació del
pressupost el supòsit més desfavorable ( el que correspon al pressupost més car), tot i que,
possiblement serà menor. Continua l’explicació amb la partida que fa referència al mobiliari urbà,
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concretament el que afecta a l’escola, diu que està conformat per una part del parc infantil (
material i el muntatge), seguidament fa referència al mobiliari urbà de la Torre de Vallferosa, que
inclou una barana que s’ha col·locat per temes de seguretat arran d’una inspecció de l’arquitecte i
del departament de cultura, aquesta barana no estava contemplada al pressupost de les obres
que es varen fer, i té una longitud de 10-11 metres, en la partida també s’inclou uns planots
informatius sobre els horaris de visites de la Torre. Pel que respecta a la partida d’equips per a
processos d’informació són per la renovació d’alguns ordenadors, l’adquisició de telèfons. En la
partida d’arranjament de camins s’inclou la primera actuació del camí d’Ardèvol i un altre que
recau sobre el camí de l’Alzina, la Planella i el Solà i que hi ha una subvenció atorgada.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta sobre l’estat de la subvenció de la
Diputació de Lleida referent al camí d’Ardèvol, i proposa que es cedeixi aquest camí a la Diputació
perquè passés a ser una carretera més de la Diputació perquè té mot trànsit rodat més propi d’una
carretera que d’un camí.
El Sr. Alcalde li respon que la Diputació de Lleida van comunicar que durant la setmana vinent es
rebria la resolució d’atorgament de la subvenció, respecte la proposta plantejada de cedir el camí
la Diputació en principi no mostra massa interès.
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 3R TRIMESTRE 2017.
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:
TERCER TRIMESTRE 2017:
Pagaments realitzats en el trimestre: 125.414,09 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 20.024,66 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
TERCER trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol.
El període mig de pagament 3R. TRIM. 2017: 0,31 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. Alcalde presenta al Ple el punt.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe),diu que ara s’està pagant molt bé.
El Sr. Alcalde diu que sí.
6.- DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA DE COMPLEMENTAR LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I
TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS ACCEPTADA PEL CONSELL COMARCAL DE
LA SEGARRA EN SESSIÓ PLENÀRIA DE 11-11-1992.
Vist que el Consell Comarcal de la Segarra van aprovar, el conveni que segueix:
“ Que el Ple del Consell Comarcal de la Segarra, en sessió ordinària de 26 de juliol de 2017, va
aprovar amb el quòrum de la majoria legal dels membres de dret de la corporació, al proposta
d’acord que es transcriu a continuació:
“Proposta de complementar la delegació de competències dels municipis de la comarca en
matèria de recollida i tractament de residus sòlids urbans acceptada pel Consell Comarcal de la
Segarra en sessió plenària de 11-11-1992.
Vist que tots els ajuntaments de la comarca tenen delegada en el Consell Comarcal de la Segarra
les competències dels municipis de la comarca en matèria de recollida i tractament de residus
sòlids urbans acceptada pel Consell Comarcal de la Segarra en sessió plenària de 11 de
novembre de 1992;
Vist que l’esmentada delegació no contempla aspectes que es consideren necessaris als efectes
que el Consell Comarcal pugui exercir amb garantia i seguretat jurídica les atribucions delegades
en matèria de gestió de residus;
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Vista la proposta de conveni que complementa la delegació de competències dels municipis de la
comarca en matèria de recollida i tractament de residus sòlids urbans acceptada pel consell
Comarcal de la Segarra en sessió plenària 11 de novembre de de 1992;
Vist l’informe de secretaria;
El president proposa al Ple l’adopció del següent acords:
Primer.- Aprovar la proposta per completar la delegació de competències dels municipis de la
comarca en matèria de recollida i tractament de residus sòlid urbans acceptada pel Consell
Comarcal de la Segarra en sessió plenària 11-11-1992, mitjançant conveni annex.
Segon.- Notificar als ajuntaments de la comarca el present acord i el conveni annex als afectes
que si s’escau l’aprovin per l’òrgan competent.”
CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
A Cervera, el __ de _______ de 2017.
REUNITS
D’una banda el senyor Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà , en nom i
representació de la referida corporació.
I de l’altra, el senyor Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, en nom i
representació de la referida corporació.
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la seva virtut
MANIFESTEN
Primer.- L’Ajuntament de Torà és titular de les competències de la recollida i tractament de
residus municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i l’article
42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei reguladora dels residus.
El Ple, de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de setembre de 1992, va delegar les competències
municipals de recollida i tractament de residus sòlids urbans i assimilats, inclosa la potestat per
imposar, ordenar, gestionar, liquidar, inspeccionar, revisar i recaptar les taxes corresponents.
El Consell Comarcal de la Segarra va acceptar la delegació de l’ajuntament de Torà en sessió
plenària de 11 de novembre del 1992.
Cal procedir ara a complementar la delegació que es va realitzar als efectes que el Consell
Comarcal pugui procedir a la contractació de la gestió del servei en la forma de concessió.
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Segon.- El Consell Comarcal de la Segarra, d’acord amb els articles 9.4 i 85 Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa, entre les seves competències,
aquelles que li deleguin els municipis. Així mateix, d’acord amb l’article 51 del Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell
Comarcal pot rebre la delegació de les competències en matèria de gestió de residus municipals.
Tercer.- D’acord amb el que disposa el Programa d’Actuació comarcal (PAC) el Consell Comarcal
podrà exercir competències, serveis i activitats que li deleguin els municipis mitjançant conveni o
delegació.
El Programa d’Actuació comarcal, PAC, preveu que el servei de gestió de residus en l’àmbit de la
comarca de la Segarra d’acord amb la Directriu 11/16.
Quart.- El Consell Comarcal de la Segarra presta el servei de gestió de residus als municipis de la
comarca de forma indirecta, mitjançant la modalitat de contracte de concessió del servei públic.
Cinquè.- Es considera necessari complementar la delegació al Consell Comarcal per la prestació
del servei de gestió de residus que actualment hi ha i que data de l’any 1992.
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present conveni de DELEGACIÓ
DE
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN EL CONSELL COMARCAL, que se regeix per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Serveis objecte de delegació
1.1.- El present conveni de delegació de competències té per objecte regular l’exercici, per part del
Consell Comarcal de la Segarra, dels següents serveis:




Prestació del servei de recollida i tractament de residus a la comarca de la Segarra
Gestió de les instal·lacions de tractament de residus.
Foment del reciclatge i la prevenció de residus.

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estaran definides al pla de gestió del
servei que integrarà el Plec de clàusules tècniques de la futura licitació del servei de gestió de
residus.
1.2.- D’acord amb els articles 243 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consell Comarcal de La Segarra
gestionarà el servei de forma indirecte a través de concessió, havent-se de procedir a la
convocatòria d’una licitació atès que la vigència de l’actual contracte ha finalitzat.
Segona.- Termini de la delegació
2.1.- Aquesta delegació de competències tindrà vigència indefinida, si bé, podrà declarar-se
extingida amb anterioritat pels següents motius:
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- Mutu acord entre les parts
- Recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament
- Desistiment per part del Consell Comarcal
2.2.- L’Ajuntament només podrà recuperar la competència i per tant revocar la delegació quan
hagi finalitzat la vigència del contracte del Consell Comarcal amb el concessionari del servei, amb
un preavís de com a mínim tres mesos anteriors a la finalització de la vigència. sense tenir en
compte les possibles pròrrogues que s’hagin previst en el contracte, de conformitat amb allò que
preveu el següent apartat.
2.3.- En el supòsit previst en l’apartat anterior, en el qual l’Ajuntament vulgui recuperar la
competència i per tant revocar la delegació durant la vigència del contracte de concessió del
servei de gestió de residus, s’haurà de formular un preavís de com a mínim tres mesos i satisfer
al Consell Comarcal la part proporcional de l’amortització de béns, inversions que s’hagin hagut
d’adquirir per la prestació del servei que també inclou els dipòsits a l’abocador comarcal a efectes
de clausura i control posterior, per tal de no perjudicar a la resta d’ajuntaments, així com la
possible indemnització que el Consell Comarcal hagi de satisfer a l’empresa concessionària pels
danys i perjudicis que li ocasioni la reducció del servei, d’acord amb el que estableix els articles
239 i 249 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals i 282 del Text Refós de la Llei
de Contractes del sector públic
Tercera.- Deures i potestats de l’ajuntament i del Consell Comarcal de la Segarra
3.1.- Correspon al Consell Comarcal :
-

-

Recollida selectiva de la matèria orgànica als nuclis de població de més de 300 habitants,
amb la modalitat de recollida porta a porta.
Recollida selectiva de la matèria orgànica als nuclis de població de menys de 300
habitants, amb la modalitat de compostatge comunitari.
Recollida selectiva de vidre, mitjançant contenidors de tipus iglú en àrea d’aportació a tota
la comarca.
Recollida selectiva de paper i cartró, modalitat porta a porta a les poblacions de més de
300 habitants i en àrea d’aportació a les de menys de 300 habitants.
Recollida de cartró comercial porta a porta a les poblacions de més de 300 habitants.
Recollida selectiva d’envasos lleugers, modalitat porta a porta a les poblacions de més de
300 habitants i en àrea d’aportació a les de menys de 300 habitants.
Recollida de rebuig domiciliari i comercial, modalitat porta a porta a les poblacions de més
de 300 habitants i en monòlits metàl·lics a les de menys de 300 habitants.
Recollida de rebuig a indústries i altres grans productors, mitjançant contenidors.
Servei de deixalleria municipis de més de 5.000 habitants: deixalleria de Cervera,
deixalleria de Guissona per delegació en el Consell comarcal i deixalleria mòbil poblacions
de mes de 300 habitants. La deixalleria es dedica a aquells residus municipals dels quals
no s’efectua la recollida selectiva domiciliària o en la via pública i a aquells que per ser o
incorporar matèries o substàncies perilloses, s’han de gestionar de forma específica.
Gestió, manteniment i neteja de les deixalleries.
Recollida de piles als establiments que ho han sol·licitat.
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-

-

Recollida gratuïta domiciliària d’objectes voluminosos (trastos vells o de gran volum) i de
residus el destí dels quals ha de ser la deixalleria o un gestor autoritzat.
Triatge d’envasos lleugers a la planta de triatge comarcal.
Transport a les plantes de tractament de la matèria orgànica, els envasos lleugers i el
vidre.
Buidatge de contenidors i condicionament de les àrees de reciclatge de les poblacions on
es realitza el porta a porta.
Buidatge de contenidors i condicionaments de les àrees d’aportació de les poblacions de
menys de 300 habitants.
Eliminació del rebuig generat a la comarca: gestió de l’abocador comarcal.
Campanyes de sensibilització.
o Edició de materials de comunicació.
o Visites domiciliàries i a establiments comercials.
o Xerrades.
Tasques d’inspecció i control: de les deixalles dipositades pels veïns i grans productors per
a ser recollides pel servei comarcal, de vigilància de punts conflictius, de la gestió de
l’abocador i dels corrents residuals generats.
Reposició, neteja i reparació del material necessari per a la recollida.
Proposar canvis en la ubicació dels contenidors, per a un millor accés pels serveis de
recollida i pels veïns dels nuclis de població.
Gestió de convenis, contractes, cànon sobre la deposició de residus.
Atenció al públic i assessorament a particulars i empreses a través del telèfon i a l’oficina
del Consell Comarcal.
Gestió del Padró fiscal de la taxa de gestió de residus.
Proveir un fons per la clausura de l’abocador comarcal

3.2 .- Correspon a l’ajuntament
-

-

-

Facilitar al Consell Comarcal les dades actualitzades, adients per l’aprovació anual del
Padró de la taxa per la prestació del servei esmentat.
Col·laborar amb el Consell Comarcal en la prestació del servei.
Cedir espais per la ubicació dels contenidors a les poblacions de menys de 300 habitants,
Cedir un espai on ubicar les àrees d’emergència (contenidors per a totes les fraccions) a
les poblacions de més de 300 habitants, aquestes han de ser de fàcil accés per als veïns i
pels serveis de buidatge dels contenidors, també han de disposar d’enllumenat.
Procurar que els accessos als contenidors, o bé, als cubells que es dipositin al carrer per la
recollida porta a porta puguin ser buidats en condicions adequades i prevenir qualsevol
incidència que dificulti el desenvolupament normal del servei, com ara cotxes mal aparcats,
obres,.. si és dóna el cas cal avisar al Consell Comarcal de la incidència amb la màxima
antelació possible.
Els municipis de més de 5.000 habitants (Cervera i Guissona) que han delegat el servei de
deixalleria al Consell Comarcal, hauran de cedir l’ús dels terrenys on ubicar la deixalleria,
aquesta cessió es mantindrà mentre el Consell Comarcal presti l’esmentat servei, els
subministraments bàsics aniran a càrrec dels ajuntaments així com l’enllumenat als
accessos de les instal·lacions si estan ubicades en sòl urbà.
Definir i proposar canvis en la ubicació definitiva dels contenidors, en llocs amb correcta
accessibilitat pels camions.
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-

Realitzar si s’escau les aportacions que s’acordin per proveir el fons per la clausura de
l’abocador comarcal

Disposicions finals
Primera.- Aquesta delegació de competències té naturalesa administrativa i queda exclosa de
l’aplicació de la normativa vigent en matèria de contractes del sector públic.
Segona.- Aquest conveni de delegació de competències es publicarà al BOP de Lleida
Tercera.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data indicats a
l’encapçalament.

El president del Consell Comarcal de
la Segarra

L’alcalde de l’Ajuntament de Torà

Xavier Casoliva Pla

Magí Coscollola Andreu”

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 Consell Comarcal de la Segarra ha tingut de treure a concurs el contracte
d’escombraries i això ha fet que han tingut de revisar-ho tot, i una de les coses ha estat els
convenis que tenien signats amb els ajuntaments. Segurament que en el Ple de desembre s’haurà
de votar l’aprovació del conveni que figura en aquest punt i que se us ha enviat, serà en aquest
moment que s’haurà de valorar si cal incloure-hi esmenes o no al text aprovat pel consell.
L’Alcalde diu que el text que s’ha facilitat als regidors ja s’ha marcat en groc els punts que seria
oportú incorporar-hi esmenes.
7.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA
LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de
la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme
l’aplicació dels resultats de l’1-O.
Ahir, dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim
Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 87
anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la detenció de la
resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració
prevista per al proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics,
com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els drets
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció
dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i
ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís del municipi de Torà amb la llibertat, la pau, el diàleg i Catalunya és ferm
i innegociable.
Per això, l’Ajuntament de Torà aprova la següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El Ple de l’Ajuntament de Torà acorda:


Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots
els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica,
d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.



Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel
Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol
Junqueras.



Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts
de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
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Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús
partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.



Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política
que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.



Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.”

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:
No n’hi ha.
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
105/2017
106/2017
107/2017
108/2017
109/2017
110/2017
111/2017
112/2017
113/2017
114/2017
115/2017
116/2017
117/2017
118/2017
119/2017

DATA
TÍTOL
29/09/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la substitució vacances escombriaire
29/09/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes
d'octubre de 2017
29/09/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes d'octubre de 2017
29/09/2017 Aprovació de les nòmines del mes de setembre
02/10/2017 Aprovació ampliació jornada personal residència per substitució
vacances
02/10/2017 Declaració de serveis mínims per a l'aturada general del 3 d'octubre
02/10/2017 Targeta aparcament modalitat no conductor
06/10/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció Pla inversions Locals 20172018
14/10/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
19/10/2017 Aprovació bestreta reintegrable nòmina mes d'octubre i desembre
B.A
19/10/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
19/10/2017 Inici expedient modificació pressupost núm. 1/2017 mitjançant
crèdit extraordinari
19/10/2017 Resolució Imposició ordre execució c/ Nou, 14
20/10/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local 25/10/2017
26/10/2017 Inici expedient modificació pressupost núm. 2/2017 mitjançant
crèdit extraordinari i suplement de crèdit
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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 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 pel decret núm. 117/2017.
El Sr. Alcalde li respon que és la imposició de una ordre d’execució.
9.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Mancomunitat d’Aigües del Solsonès (MAASS).
El Sr. Alcalde informa al Ple que aquest matí ha estat a la Mancomunitat i en pocs dies enviaran el
preu de l’aigua i una proposta d’inversions que ells consideren que Torà hi ha de contribuir si
volem que ens subministrin 250.000m3/any perquè els suposaria efectuar una major re dimensió
de la xarxa.
10.- PRECS I PREGUNTES


El Sr. La Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si l’Ajuntament està
obligat a donar llicències d’obra per temes d’aigua a les granges.

El Sr. Alcalde li respon que en la granja de Sant Serni ja se li va advertir que no es podia garantir
el subministrament d’aigua.
Essent les 21:50h s’absenta del Ple el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).


El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si el camí que uneix la Plaça del Vall amb la Ctra de 1412 a l’altura de l’hostal
Trèbol és de titularitat pública.

El Sr. Alcalde li respon que no tot el seu tram és públic per aquest motiu sobre el camí només s’hi
poden fer tasques de manteniment.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha gent que mou les dues baranes situades al
costat de la muralla al mig del camí.

El Sr. Alcalde li respon que es van col·locar perquè hi havia gent que deien que hi havia una part
del mur de la muralla que estava a punt de caure.


La Sra. Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) pregunta sobre el cens electoral i
el funcionament de les eleccions.

El Sr. Alcalde i la resta de regidors assistents parlen sobre el tema plantejat.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
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La Secretària,
Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,
Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:15 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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