ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 13/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

1 de DESEMBRE de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
22:30 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ.
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA (s’incorpora a la sessió essent les 20:45h)
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 ( 4 i 23 de novembre de
2017).
2.- Aprovar, si s’escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de joventut.
3.- Modificació de l’acord de Ple de 7 de juliol de 2017, referent a l’”Aprovació, si
s’escau, participar en el projecte memorial Stolpersteine a la Segarra.”
4.- Donar compte de l’informe de seguiment del Pla econòmic financer 2016-2017.
5.- Donar compte de la relació de decrets.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 4 i 23 de novembre
de 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 4 de novembre de 2017 i 23 de novembre de 2017..
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Intervencions: Abans d’iniciar aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió el Sr. Màrius
CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, essent les 20:45h.
Tot seguit el Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’esborrany de les actes objecte
d’aprovació. Seguidament manifesta que en el punt 10 corresponent a precs i preguntes de l’acta
de 4 de novembre de 2017, en la intervenció efectuada pel regidor el Sr. Màrius CODINA i
CLOSA, falta afegir-hi “a les granges” .
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA ratifica l’esmena que proposa l’alcalde i demana que s’incorpori a
l’acta.
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 amb la inclusió de la correcció esmentada en el
redactat definitiu de l’acta de data 4 de novembre de 2017.
S’aproven per unanimitat.
2.- APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES
DE JOVENTUT.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS DE FET
1.- Vist el Conveni de de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la
Segarra en matèria de polítiques de joventut
Text del conveni:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I
L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Cervera, 1 de gener de 2017
REUNITS:
D’una part, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, actuant en el
seu nom i representació.
De l’altra, el Sr. Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà, actuant en el seu nom i
representació.
MANIFESTEN:
1.- Què l’article 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya, es
concreten les funcions dels ens locals supramunicipals, que han de vetllar perquè en els municipis
de llur àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les
activitats complementàries en matèria de joventut dels ajuntaments.
2.- A la Llei de polítiques de joventut (article 32) també es recullen les funcions dels professionals
de les polítiques de joventut, necessaris per coordinar i desplegar els plans, programes o projectes
en matèria de joventut. L’existència d’estructures tècniques amb professionals de les polítiques
amb professionals de les polítiques de joventut és la que finalment pot garantir la proximitat a la
gent jove que fonamenta les funcions dels ens locals en el marc del PNJCat.
PACTES:
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal
de la Segarra i l’Ajuntament de Torà per a la gestió i prestació dels serveis de joventut que
s’estableixen en el contracte programa que el Consell Comarcal de la Segarra va signar amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb data de 23 d’octubre de 2017
Segon. Compromisos del Consell Comarcal de la Segarra
El Consell Comarcal de la Segarra es compromet a:
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a)
Destinar íntegrament les aportacions econòmiques establertes al contracte programa que
va signar amb el Departament de treball, Afers Socials i Famílies en data 23 d’octubre de 2017 a
la prestació dels serveis en matèria de joventut.
b)
Fer la transferència corresponent (veure Annex 1) a l’Ajuntament de Torà per al Pla
D’Actuació Jove, d’acord amb la comunicació definida per la Direcció general de Joventut.
c)
A prestar els serveis i programes mitjançant personal propi, amb la dedicació acordada i
amb el cost total segons hores de dedicació (veure Annex 1).
d)
Facilitar a l’Ajuntament de Torà una memòria on consti informació general i estadística
dels serveis que oferim en polítiques de joventut amb periodicitat anual, així com també qualsevol
altre dada que l’Ajuntament especifiqui, d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de Protecció
de dades de caràcter personal.
e)
El Consell Comarcal liquidarà l’aportació prevista en els apartats anteriors quan l’hagi rebut
dels fonts previstos en el contracte programa de la corresponent anualitat.
Tercer. Compromisos de l’Ajuntament de Torà
L’Ajuntament de Torà es compromet a:
a)

Justificar la quantitat demanada per l’any (veure Annex 1).

b)
Fer l’aportació econòmica anual al Consell Comarcal de la quantitat estipulada (veure
Annex 1).
c)

Col·laborar en la elaboració i avaluació del Pla d’actuació local de joventut.

d)
Facilitar la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern del Consell Comarcal de
la Segarra i cooperar i col·laborar amb les tasques necessàries per facilitar la gestió dels
programes i actuacions del consell comarcal.
e)
Habilitar els espais necessaris per la prestació dels serveis de joventut i els posarà a
disposició del Consell comarcal, fent-se càrrec de les despeses pròpies del manteniment
d’aquestes.
Quart. Vigència
a)
Aquesta conveni no serà plenament vigent fins que hagi estat ratificat pels òrgans
competents de cada entitat.
b)
La vigència d’aquest conveni es pot prorrogar per consens exprés de les parts, per escrit i
per períodes quadriennals.
c)
Aquest conveni estarà supeditat a l’aprovació del contracte programa per a cada anualitat i
els requisits previstos en dit contracte programa.
Signen aquest document en duplicat exemplar i a un efecte en el lloc i data més amunt indicats.
El president

L’alcalde

Xavier Casoliva Pla

Magí Coscollola Andreu
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ANNEX 1: Ajuntament de Torà
Hores del tècnic de joventut de prestació al municipi: 6 hores/setmana
Cost total anual del servei prestat a l’Ajuntament: 1.389,62 euros
Aportació Atorgada per la Direcció General de Joventut a l’Ajuntament: 1.850 euros
Justificació al Consell Comarcal per part de l’Ajuntament de la quantitat demanada a la
Direcció General de Joventut: 4.339,62 euros.”
2.- Amb data 27 de novembre de 2017, es va emetre per Intervenció informi sobre els aspectes
econòmics que comporta la subscripció del Conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient
que la constitució del citat conveni no posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda Municipal.
3.- Vist l'Informe de Secretaria de data 27 de novembre de 2017.
FONAMENTS DE DRET:
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Conveni de de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal
de la Segarra en matèria de polítiques de joventut
SEGON. Notificar l'acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb l'establert en els
articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
TERCER. Publicar el text íntegre d’aquest conveni en el portal de Transparència de l’Ajuntament
de Torà.
QUART.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
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Departament de Governació.
CINQUÈ.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura del conveni així com per atorgar tots els
documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica que és el conveni que es signa cada any però enguany amb la novetat que
la justificació de la subvenció es farà al Consell Comarcal de la Segarra.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si es tornaran a demanar els camps
internacionals.
El Sr. Alcalde li respon que en funció de la convocatòria la tècnica aconsella o no sol·licitar-ho.
3.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 7 DE JULIOL DE 2017, REFERENT A
L’”APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PARTICIPAR EN EL PROJECTE MEMORIAL STOLPERSTEINE
A LA SEGARRA.”
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe); la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)).
Abstenció: 1 el regidor ( el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vist que en el ple ordinària de data 7 de juliol de 2017 es va adoptar el següent acord:
“4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PARTICIPAR EN EL PROJECTE MEMORIAL STOLPERSTEINE
A LA SEGARRA
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 7 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i
LLEIDA del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); la Sra.
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Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU)).
Abstencions: 1 ( el Sr. Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vist el dossier que presenta el Fòrum l’Espitllera sobre el projecte memorial que intenta impulsar
per la Segarra amb el Memorial Democràtic, i amb la necessària col·laboració dels ajuntaments
que tenen algun d’aquests deportats entre el seu veïnatge, que en el cas de Torà, fou el Sr. Antoni
CASES BLANCH (mort. Gusen, el 24/5/1941).
Aquests deportats foren conduïts en qualitat de presoners a camps nazis de Mauthausen, el
kommando de Gusen, el castell de Hartheim o Steyr, a l’estat de l’Alta Àustria.
Aquest projecte que es pretén impulsar a la Segarra es basa en la proposta memorial de l’artista
alemany Gunter Demning (Berlín, 1947) conegut arreu del món com a Stolpersteine (pedresobstacle o pedres de topada), empedrats que el projecte inicial contempla que es posin davant de
l’última casa que va habitar la víctima del nazisme, per bé que hi ha hagut exemples
d’ajuntaments que han preferit posar-les davant de l’edifici consistorial.
Les stolpersteins són unes llambordes recobertes de llautó daurat on hi consta el nom de la
víctima, any de naixement, any d’exili, any de la deportació i data i lloc de la mort, o de
l’alliberament. Tant es dedica als qui hi van morir, i que a la Segarra administrativa van ser 9, com
també als supervivents de la deportació, en aquest cas 1. Al febrer de 2011 Demning havia portat
el seu projecte de més de 28.000 llambordes a set països diferents, des d’Alemanya a Ucraïna,
passant per Àustria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia i Polònia.
Darrerament, el projecte d’stolpersteins també ha arribat a Catalunya de la mà de Navàs, que han
estat els pioners, Castellar del Vallès, Igualada i Manresa.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Participar en el projecte memorial Stolpersteine que impulsen conjuntament el Memorial
Democràtic i el Fòrum l’Espitllera a la Segarra.
SEGON.- Autoritzar la instal·lació davant de l’edifici de l’Ajuntament de la/les llamborda/es amb
el/s noms del/s veïns deportat/s als camps nazis”
Atès que en la part dispositiva dels acords en el punt segon es va acordar “Autoritzar la instal·lació
davant de l’edifici de l’Ajuntament de la/les llamborda/es amb el/s noms del/s veïns deportat/s als
camps nazis”.
Vist que els actuals ocupants de la casa del toranès que va ser deportat al camp nazi de Gusen,
no tenen cap inconvenient en què es situï al seu davant la llamborda, es proposa al Ple de
l’Ajuntament:
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PRIMER.- Modificar l’acord de Ple de data 7 d juliol de 2017, en el punt segon en el l’extrem de
canviar la ubicació de la llamborda al carrer Nou, 9 enlloc de davant de l’edifici de l’Ajuntament.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que ja es va prendre l’acord en un ple anterior i com que no se sabia amb
certesa de la casa que es tractava ni si els actuals propietaris voldrien col·locar la llamborda a la
façana es va decidí col·locar-la davant l’edifici de l’ajuntament. Vist que el fòrum Espitllera ha
esbrinat la casa de què es tracta i els actuals propietaris els hi han manifestat que no tenen cap
objecció en què col·loquin la placa, el fòrum de l’Espitllera ens ho han fet saber i alhora ens han
comunicat que tenen previst col·locar-la el divendres 26 de gener de 2018. Vist això s’ha cregut
oportú formalitzar l’aprovació d’aquesta nova ubicació.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si s’ha contrastat tot això amb el propietari.
El Sr. Alcalde li respon que és un tema que ha portat el fòrum l’Espitllera i ells es van encarregar
de fer tota la gestió i el secretari del fòrum simplement ho ha comunicat a l’ajuntament, tot i així,
com alcalde s’assegurarà que el propietari n’està assabentat.
4.- DONAR COMPTE DE l’INFORME DE INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA ECONÓMIC
FINANCER 2016-2017.
Acord: El Ple es dona per assabentat del contingut de l’informe emès per la sercretària
interventora en data 20 de novembre de 2017.
“L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea.
En el cas de no assolir l’objectiu d’estabilitat i/o la regla de la despesa i/o l’objectiu del deute
públic, per aplicació de l’art.23.4 de la LOEPSF i l’art. 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la LOEPSF, serà preceptiu l’elaboració d’un pla econòmic financer, per assolir de nou l’equilibri
durant l'any en curs i el següent, efectuant un seguiment del seu acompliment.
El Ple de l’Ajuntament en data 5 d’agost de 2016 va aprovar un pla econòmic financer pel període
2016-2017 atenent a que la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 no acomplia amb el marc
d’estabilitat pressupostaria.
Aprovada la liquidació de l’exercici 2016, l’impacte de les mesures previstes en el pla econòmic
financer ha estat:
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Descripció mesura estalvi

Efecte econòmic

Efecte econòmic

previst a

s/liquidació

31.12.2016

2016

Diferencia

Capítol

DESPESES
Reorganizacion de la plantilla de personal

32.912,29

42.565,97

9.653,68

1

Racionalización del gasto de capítulo 2

42.692,08

136.941,27

94.249,19

2

Total mesures despesa

75.604,37

179.507,24

103.902,87

INGRESSOS
INCREMENT BASES IBI
Total mesures ingressos

25.873,24
25.873,24

25.873,24
25.873,24

0,00
0,00

Total mesures ingressos

101.477,61

205.380,48

103.902,87

1

Fet que a provocat que els ratis per mesurar els objectius del marc d’estabilitat pressupostari han
estat:

 Capacitat de finançament: 136.907,39 €
 Marge de compliment de la regla de la despesa: 168.349,45 €
 Nivell d’endeutament: 77,86%
Com es pot observar, l’Ajuntament en l’exercici 2016 torna a acomplir els objectius d’estabilitat
pressupostaria, regla de la despesa i nivell d’endeutament
Respecte a la previsió de la liquidació per l’exercici 2017 una vegada conegudes les dades de la
liquidació de l’exercici 2016, a continuació es presenten els objectius pressupostaris esperables:
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Ingressos
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Total
Despeses
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Total
Superàvit/D
èficit no
financer

Exercici liquidat
Exercici actual
2016
2017
464.613,37
401.356
30.576,30
20.360
300.834,24
335.633
505717,46
616.939
516,3
2.652
0
117611,54
50.000
1.419.869,21
1.426.939,00
2016
631.209
448.393
725
1.761
166.207

2017
652.398
512.587

1.248.294,57

1.261.791,73

171.574,64

165.147,27

2017
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
TOTAL
Superàvit no financer
+/- AJUSTOS:
Capacitat de finançament

1.807
95.000

Ingressos no
financers

401.356,17
20.360,00
335.632,63
616.938,68
2.651,52
0,00
50.000,00
1.426.939,00
165.147
12.616,82
177.764,09

Despeses
no financeres
652.397,80
512.586,98
0,00
1.806,95
95.000,00
0,00
1.261.791,73
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Càlcul del compliment regla de la despesa del
2017
Despeses no financeres
1.248.294,57
-Interessos del deute
0,00
-Despeses finançades amb fons d'altres AAPP
399.976,56
- Despeses finançades amb RTDG
+/- Ajustos segons SEC
0,00
Transferències internes
Total despesa computable
848.318,01
Taxa de referència de creixement del PIB
2,1%
+/-Canvis normatius que suposin una variació de la recaptació
LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA
Despeses no financeres
-Interessos del deute computats al cap.3
-Despeses finançades amb fons finalistes d'altres AAPP
- Despeses finançades amb RTDG
Transferències internes
+/-Ajustos segons SEC
TOTAL DESPESA COMPUTABLE
Es compleix amb la regla de la despesa

2016
Deute viu 1.013.873,90
Ing corrents
ajustats 1.302.257,67
RATI DEUTE
VIU

77,86%

866.132,69
1.261.791,73
0,00
399.893,68
0,00
0,00
861.898,05
4.234,63

2017
870.874,46
1.376.939,00

63,25%

Com es pot observar, les previsions per l’exercici 2017 acompleixen els objectius d’estabilitat
pressupostaria, regla de la despesa i nivell d’endeutament.
CONCLUSIÓ:
De la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 és desprèn que l’Ajuntament acompleix amb els
objectiu d’estabilitat pressupostari, regla de la despesa i nivell d’endeutament i que per tant
acompleix amb allò previst en el Pla econòmic-financer aprovat.
Al hora, es preveu que de seguir aplicant les mesures proposades en el pla esmentat,
l’Ajuntament tornarà a acomplir en l’exercici 2017 els objectius del marc d’estabilitat
pressupostaria.”
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:
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La Sra. Secretària explica que arran de la liquidació de l’exercici 2015 un dels paràmetres de la
LOEPiSF que s’incomplia era la regla de la despesa, per aquest motiu, es va tenir d’elaborar i
aprovar un Pla Econòmic Financer (PEF) per les anualitats 2016-2017, per aquest motiu un cop
efectuada la liquidació del 2016 es fa un seguiment del grau de compliment o no del PEF per
saber si cal refer-lo perquè s’incompleix el que es va establir o si per al contrari complim el
paràmetre i ja el podem donar per finalitzat. En aquest cas, complim amb el que vam establir i
aprovar però encara no el podem donar per finalitzat.
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
120/2017
121/2017
122/2017
123/2017
124/2017
125/2017
126/2017
127/2017
128/2017
129/2017
130/2017

131/2017

132/2017

DATA
TÍTOL
31/10/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes
d'octubre de 2017
31/10/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de novembre de 2017
31/10/2017 Aprovació de les nòmines del mes d'octubre
02/11/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
02/11/2017 Designació
representants
de
l'administració
-eleccions
autonòmiques 21 desembre de 2017
02/11/2017 Designació locals electorals -eleccions autonòmiques 21 de
desembre de 2017
02/11/2017 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells
eleccions autonòmiques 2017
02/11/2017 Reserva de llocs per a actes de la campanya electoral- Eleccions
autonòmiques 2017
02/11/2017 Aprovació bestreta reintegrable nòmina mes de novembre JP
17/11/2017 Baixa objecte tributari de la taxa ocupació via pública (accessos i
guals)
17/11/2017 Aprovació de les bases i convocatòria procés selecció per a la
contractació en pràctiques d'un/a TEI per a la llar d'infants
Programa Garantia Juvenil 2017
24/11/2017 Relació provisional d'admesos i exclosos Procés selecció
contractació en pràctiques d'un/a TEI per a la llar d'infants.
Programa de Garantia Juvenil 2017.
28/11/2017 Resolució aprovació de la relació d'aspirants, constitució de la
borsa i la corresponent contractació TEI llar infants municipal "El
Jardí" dins del Programa de Garantia Juvenil, convocatòria 2017.

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 pel decret núm. 129/2017.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a la sol·licitud presentada per Pinsos Bagà, sa per donar de
baixa les taxes i va ser atesa una.
6.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Declaració del casc antic com a BCIN.
El Sr. Alcalde informa al Ple que el despatx encarregat d’efectuar aquest estudi és “Godoi
arquitectes” de Solsona.
7.- PRECS I PREGUNTES


El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), pregunta si hi haurà alguna despesa en llums de nadal.

El Sr. Alcalde li respon que no i que inclòs es va dubtar de col·locar-ne, i en alguns carrers no n’hi
ha perquè no està condicionat, i aquest any els de Cellers també han demanat que se’n
col·loqués.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que enguany l’Ajuntament de Cervera ha renovat tot
l’enllumenat de Nadal i es podria mirar de fer alguna gestió per demanar-los-hi què ens el
deixessin.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que en alguns llocs els comerciants es fan càrrec de
l’enllumenat nadalenc.
Els regidors entren amb un debat sobre el tema.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta sobre el camí d’Ardèvol.

El Sr. Alcalde li respon que fa 3 setmanes que està perseguint el constructor i sembla ser que el
dimarts ja s’iniciaran les obres.
Arran d’aquest tema el regidor el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ pregunta com va acabar el tema del
recurs patrimonial.
El Sr. Alcalde li respon que la companyia va pagar la meitat del que demanaven .


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta com està l’embús de Can Parrot.

El Sr. Alcalde li respon que el tècnic està redactant el projecte.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha una persona als horts de les Marites que fa
el que vol, i n’hi ha un altre als horts del Clots que tot i que se li va donar permís per tancar
l’hort perquè li entraven a robar, es va ser més estrictes.
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El Sr. Alcalde li respon que primer se li va denegar el permís perquè havia de justificar el
tancament tal com s’estableix al Pla Territorial de les Terres de Ponent.
Sobre aquest tema, la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), diu vol saber més informació sobre aquesta llicència.
El Sr. Alcalde li respon que els veïns s’han queixat, que la tècnica li va donar el permís per tancar
sempre que deixés pas pels estris agrícoles.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre la notícia que apareix al diari referent a
la llum del parc de bombers.

El Sr. Alcalde li respon que des de l’any 2010 anaven amb llum d’obres, els bombers no n’eren
conscients d’això, i van tallar la llum de mala manera, es va comunicar al cap de gestió i s’han
hagut de fer una sèrie de passos per adaptar-se a la normativa tècnica. Han estat un mes i mig
amb grup electrogen i com que algú ho va publicar al facebook va sortir a la premsa. De totes les
despeses se n’ha fet càrrec la Generalitat.


La Sra. Mercè VALLS i i QUEROL, diu que hi ha alguns fanals malmesos i que al Pla de
Torà quan hi ha humitat marxa la llum.

El Sr. Alcalde li respon que hi ha un fanal malament al c/ Montserrat, un altre prop de la Leds i que
miraran si n’hi ha més . Respecte el tema de la llum del Pla de Torà ja està resolt i l aprova ha
estat que amb la pluja de l’últim dia (30l/m2) no va marxar la llum.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que en l’anterior legislatura hi van haver molts problemes per
poder trobar l’avaria, inclòs amb el tècnic X.T varen dir de sectoritzar però resultava massa car.


La Sra. Mercè VALLS i i QUEROL, pregunta com ha quedat el tema del vehicle abandonat
a la via pública i que es va traslladar al magatzem municipal.

El Sr. Alcalde li respon que s’ha de treure a subhasta.



El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu si es podria donar un repàs al camí del riu.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que sota el pont a l’altura del bar Trèbol hi ha un
desaigüe embossat.

El Sr. Alcalde els respon que el tram de camí de sortida a la Ctra C1412 per la part del bar Trèbol
és privat i segons les NNSS fins i tot edificable.
Essent les 22:20h s’absenta del Ple el regidor el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, manifesta el seu rebuig per les obres que fa el Sr. Xx al
seu hort.
En relació aquest punt la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que l’error històric és haver
legalitzat el cobert i que el permís de l’accés se li va donar a precari.

El Sr. Alcalde li respon que aquest ajuntament no li ha donat permís de cap obra. I que el permís
de l’accés és el que va anar a judici i ho va guanyar.
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En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:30 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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