ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 3/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

3 de MARÇ de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:35 hores
23:25 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ (s’incorpora a la sessió essent les 21:20h)
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)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior ( 3 de febrer de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el
Consell Comarcal de la Segarra pel finançament de diversos serveis comarcals.
3.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al programa anual 2016 per a l’execució del
pla marc de Restauració i millora forestal de l’associació de propietaris forestals
Rebrot
4.- Ratificació de l’aprovació, si s’escau, de l’adscripció temporal de personal a la
biblioteca municipal.
5.- Aprovació, si s’escau, de la Moció per donar suport a la candidatura internacional
de l’arquitectura de “pedra en sec” per tal de què ingressi a la Llista Representativa
del Patrimoni Immaterial de la Humanitat
6.- Aprovació, si s’escau, de la Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
7.- Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat
Digital a Catalunya.
8.- Informació al Ple de la Corporació sobre el lloc de tresoreria de la corporació a
petició del grup municipal de convergència i unió
9.- Donar compte de la relació de decrets.
10.- Informes d’alcaldia .
11.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 3 DE FEBRER DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 3 de febrer de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Intervencions:
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
CIU efectua la següent esmena a l’acta:
Punt sisè de l’ordre del dia “precs i preguntes” en la seva quarta intervenció, on hi diu “també es
queixa perquè es fan massa plens” , ella va dir que “si es podria mirar de què durant els mesos de
novembre i desembre no tenir de fer massa plens extraordinaris”.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna
per llegida i s’aprova l’acta de referència amb la inclusió de les correccions esmentades en el seu
redactat definitiu.
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2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS
SERVEIS COMARCALS.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 3 (el Sr. Alcalde, el regidors Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i
BAGÁN del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM);
Abstencions: 3 ( els regidors el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ i el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del
grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), i el regidor no adscrit el
Sr. Màrius CODINA i CLOSA)
En contra: 2 ( la regidora la Sra. Mercè VALLS i QUEROL i el regidor el Sr. Rubén PASTOR i
TOMÀS del grup municipal de Convergència i Unió (CiU))
S’aprova per majoria simple.
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 PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS
El qual es transcriu seguidament:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS.
REUNITS:
D'una part, el Sr Magi Coscollola Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà que actua en
representació de l’ajuntament,
I de l’altra, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb CIF
P7500007E, i amb domicili a Passeig de Jaume Balmes, número 3, de Cervera, que actua en
representació del Consell Comarcal de la Segarra
MANIFESTEN
Primer.- Que l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra tenen interès mutu en la
continuïtat de tots els serveis que actualment s’estan prestant des del Consell Comarcal als
ajuntaments de la Comarca.
Segon.- Que actualment hi ha diversos serveis que es presten als ajuntaments que són deficitaris,
és a dir no compten amb finançament procedent de cap administració i els preus públics que
s’apliquen no cobreixen el cost. Aquestes serveis són els de premsa i comunicació, turisme i
cultura, biblioteca comarcal, promoció econòmica i serveis tècnics (inclou noves tecnologies i
protecció civil).
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Tercer.- Els municipis de la comarca han manifestat la necessitat de preservar i garantir la
prestació de tots els serveis que actualment esta prestant el Consell Comarcal, per considerar-los
necessaris.
Quart.- El Consell Comarcal de la Segarra ha de consignar en el seu pressupost els ingressos
necessaris per habilitar les despeses que garanteixin la prestació dels serveis esmentats, en
aquest sentit s’ha elaborat una proposta amb uns criteris proporcionals que fixen una aportació
anual per ajuntament (s’annexa document)
Cinquè.- Que Programa d’Actuació Comarcal ja preveu la prestació dels serveis esmentat als
ajuntaments, amb si s’escau aportacions econòmiques que s’estipulin d’acord amb els convenis
que es formalitzin.
Sisè.- Que l’article 175.1 del ROAS senyala que la comarca pot prestar serveis municipals en
virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en el Programa
d’Actuació Comarcal.
Per tot el que resta manifestat, ambdós parts convenen els següents
PACTES:
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
L’objecte del present Conveni és la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i
l’Ajuntament de Torà per al finançament de diversos serveis que el Consell Comarcal de la
Segarra actualment està prestant i que són deficitaris (els ingressos que perceben no cobreixen el
cost del servei).
Els serveis esmentats són els següents:
Premsa i comunicació (Àrea de Presidència)
Turisme (Àrees de Turisme)
Cultura (Àrea de Cultura i Educació)
Biblioteca (Àrea de Cultura i Educació)
Serveis Tècnics (Àrea tècnica i Territorial)
Promoció econòmica (Àrea de Promoció econòmica)
El present conveni resta obert a que es puguin incloure nous serveis que s’incorporarien en
l’annex financer.
SEGON.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’Ajuntament de Torà podrà sol·licitar al Consell Comarcal la prestació dels serveis esmentats
d’acord amb les condicions i requisits que es fixin, en aquest sentit s’adjunta un annex (Annex II)
amb la relació de prestacions que s’ofereixen dins de cada servei esmentat en el pacte primer.
TERCER.- DURADA
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La durada d’aquest conveni és d’un any, i d’acord amb la Llei 26/2010, qualsevol pròrroga del
conveni caldrà que sigui de forma expressa.

QUART.- COST DEL SERVEI
Per a cada anualitat, l’aportació econòmica a percebre pel Consell Comarcal de l’Ajuntament de
Torà consistirà en:
1. L’aprovació d’una aportació màxima prevista per als serveis i criteris d’aportació establerts en
l’annex número 1.
2. La realització dels bestretes trimestrals a materialitzar en els mesos d’abril, juliol i octubre, a
instància del Consell Comarcal, per import cadascuna d’una quarta part de l’aportació màxima
prevista per a l’anualitat de referència.
3. A la finalització de l’anualitat de referència, s’emetrà una liquidació per l’aportació real, que en
cap cas, superarà l’import màxim previst per a l’esmentada anualitat, d’acord el resultat real de
cada servei i en aplicació dels criteris d’aportació establerts i actualitzats per l’anualitat,
descomptant les bestretes realitzades durant el període.
4. Cada anualitat es procedirà a emetre un annex que actualitzarà l’aportació prevista màxima de
l’Ajuntament de Torà, en funció de les variacions que es produeixin en els ingressos i
despeses dels diversos serveis, els criteris fixats en la proposta de distribució aprovada i
l’índex d’utilització dels serveis que es reflectirà en una memòria anual. Aquesta actualització
tindrà efectes en l’anualitat següent.
L’aportació que fa l’ajuntament es podrà reduir si el Consell Comarcal obté majors ingressos o
transferències d’altres administracions pels serveis esmentats.
CINQUÈ.- EXTINCIÓ
El conveni s’extingirà :
a)
Per mutu acord de les parts signatàries.
b)
Pel venciment del termini sense acord exprés de pròrroga.
c)
Per incompliment per una de les parts de les obligacions convingudes. En aquest
supòsit, la part lesionada plantejarà la qüestió davant l’altra part en via administrativa.
d)
Per altres causes previstes en la normativa vigent d’aplicació.
SISÈ.- RÈGIM JURÍDIC
En allò no previst en les clàusules anteriors, regirà, en allò que resulti d’aplicació :
a)
El Programa d’Actuació Comarcal
b)
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
c)
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals
d)
La resta normativa vigent en matèria de procediment, règim jurídic i de règim local
aplicable als ens locals de Catalunya
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SETÈ.- JURISDICCIÓ
Per a qualsevol dubte, litigi o interpretació que pogués derivar-se del present Conveni, les parts es
sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de lo Contenciós Administratiu amb
competència sobre el Terme Municipal de Cervera
VUITÈ.- RÈGIM TRANSITORI
Els convenis de col·laboració que s’han formalitzat en matèria de premsa i comunicació restaran
sense efecte en el moment d’entrada en vigor del present conveni.
En prova de conformitat, signen aquest document en duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i
data més amunt indicats.

EL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL
DE LA SEGARRA

L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ

Xavier Casoliva Pla

Magi Coscollola Andreu”

Annex número 1 - Ajuntament de Torà
1. SERVEI DE PREMSA, COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Criteri d'aportació
Valors
Últim cens d'habitants disponible
1.232 cens de 2015
Percentatge sobre la comarca
9,00%
Aportació màxima prevista
719,80 euros

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

Valors
1.232 cens de 2015
18,04%
1.071,36 euros

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

Valors
1.232 cens de 2015
9,00%
155,29 euros

4. SERVEI DE BIBLIOTECA
Criteri d'aportació
Carnets emesos per municipi

Valors
13 novembre de 2016
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Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

5. SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Criteri d'aportació
Últim cens d'habitants disponible
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

0,24%
23,19 euros

Valors
1.232 cens de 2015
6,80%
759,87 euros

6. SERVEI DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Criteri d'aportació
Valors
Facturació mitjana sense bonificacions i sense IVA
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

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

8. SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL
Criteri d'aportació
Facturació mitjana sense bonificacions i sense IVA
(mínim 100 €)
Percentatge sobre la comarca
Aportació màxima prevista

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

APORTACIÓ MÀXIMA TOTAL PREVISTA PER AL
2017

9.061,51

període 20132015

13,75%
3.266,18 euros

Valors
319,87

període 20132015

12,86%
1.516,18 euros

Valors
1.093,4 període 20131
2015
13,35%
1.251,62 euros

Valors
1.232 cens de 2015
7,73%
422,13 euros

9.185,62 euros

2.- Amb data 23 de gener de 2017, es va emetre per Intervenció informi sobre els aspectes
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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 23 de gener 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 COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA PEL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS
COMARCALS.
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 Departament de Governació
CINQUÈ.- Publicar-lo en la web del 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:
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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 explica que el conveni que es presenta de nou al Ple s’ha pactat amb el Consell
algunes clàusules d’aquesta manera creiem que ja es garanteix el que es va dir en l’última sessió
plenària, tal com ve recollit el punt quart del conveni “cost del servei”introduint el següent redactat
“A la finalització de l’anualitat de referència, s’emetrà una liquidació per l’aportació real, que en cap
cas, superarà l’import màxim previst per a l’esmentada anualitat”. I de cara el 2018 s’haurà de
tornar a aprovar.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que en el conveni no posa un termini màxim de la data de liquidació, també
pregunta com facturaran un cop finalitzat el 2017 si no renovem el conveni.
El Sr. Alcalde li respon que segurament ens facturaran la tarifa corresponent.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que ratifiquen el que van dir l’altre dia, i per tant, el seu vot serà desfavorable, tot i que suposa
que serà cert que al final de l’any (en la liquidació) es pagarà menys. Afegeix que en el Consell
Comarcal com a grup i consellers creu que els hi han d’ensenyar els números i potser podrien
buscar més finançament extern, considera que no fan prou esforços per buscar-lo, i l’últim recurs
haurien de ser els ajuntaments.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que s’abstindrà perquè creu que són els
consells els que han d’ajudar als ajuntaments no al revés.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta quins avantatges suposa aquest conveni.
El Sr. Alcalde li diu que el conveni neix per no treure serveis ni acomiadar gent perquè els
ingressos propis del Consell són insuficients per sostindre’ls per aquest motiu han fet aquesta
proposta que inclou un paquet de serveis, alguns d’ells importants com són els serveis tècnics i
altres no tant, però és un paquet i els has d’agafar tots o cap; afegeix que l’any vinent segurament
n’afegiran altres com és l’oficina de l’energia. També diu que l’any passat els honoraris liquidats
pel consell comarcal per serveis tècnics va disminuir molt perquè es va posar fre i alhora es van
deixar de fer moltes coses.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que s’abstindrà perquè no és massa partidari dels consells comarcals, i
com que les despeses de manteniment de la seu del consell com les del seu personal les han
d’obtenir dels serveis que presten, això li fa sospitar que han de ser més cars del que són.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que el servei de podologia pel casal del la gent gran
és prestat i part subvencionat pel Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde diu que el seu grup votarà a favor no perquè el Consell Comarcal està a mans
ERC, perquè si estigués a mans d’un altre partit polític com podria ser CIU, el seu vot hauria estat
el mateix, més que res pels serveis que comporta aquest conveni.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2016 PER A
L’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ
DE PROPIETARIS FORESTALS REBROT
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si s s’escau, de l’addenda al programa anual 2016 per a l’execució del pla marc
de restauració i millora forestal de l’associació de propietaris forestals Rebrot
Vist que en data de 28 d’abril de 2003 es va formalitzar un conveni marc de 25 anys de
col·laboració entre el Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, l’Associació de
Propietaris Rebrot i els Ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, Llobera, La Molsosa,
Pinós i Riner per a l’execució i redacció d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees
cremades per a l’incendi forestal de l’any 1998 a la Catalunya Central.
Atès que l’esmentat conveni preveia que el Pla Marc d’actuació es desenvoluparia a través dels
programes anuals redactats i aprovats per les parts.
Vist que en sessió Plenària de 12 de setembre de 2003 es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de
Torà al Consorci “Agència Local de Desenvolupament Forestal” de la Diputació de Barcelona.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en data de 22 de febrer de 2007, va aprovar la
ratificació de la dissolució del Consorci esmentat, assumint per part de la Diputació, els deures i
obligacions d’aquest.
Vista l’addenda al programa anual 2016 que desenvolupa el Pla marc de Restauració per a
l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals
Rebrot, que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2016 QUE DESENVOLUPA EL PLA MAC DE
RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS
REBROT”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat d’acord amb la
Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), assistit pel
secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de data 28 de juliol de 2016 (BOPB de 3.08.2016).
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS REBROT, representada pel President, Antoni Casas
Cinca.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Vist que en data de 28 d’abril de 2003 es va formalitzar un conveni marc de 25 anys de
col·laboració entre el Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, l’Associació de
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Propietaris Rebrot i els Ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, Llobera, La Molsosa,
Pinós i Riner per a l’execució i redacció d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees
cremades per a l’incendi forestal de l’any 1998 a la Catalunya Central.
Atès que l’esmentat conveni preveia que el Pla Marc d’actuació es desenvoluparia a través dels
programes anuals redactats i aprovats per les parts.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en data de 22 de febrer de 2007, va aprovar la
ratificació de la dissolució del Consorci esmentat, assumint per part de la Diputació, els deures i
obligacions d’aquest.
Vist que en data 5 de maig de 2016, la presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar el
Programa Anual per a l’any 2016 a l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot. Vist que dit
Programa Anual va ser signat per les parts en data 2 de juny de 2016.
Atès que en data 20 de setembre de 2016 el president de l’Associació de Propietaris Forestals
Rebrot va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució i justificació del Programa
Anual 2016 fins al 31 de març de 2017.
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al Programa Anual
2016, i que afecta als punts vuitè i novè, en que s’estipulava fins a 31 de desembre de 2016.
Atès el tècnic assignat a l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot ha hagut de compartir les
seves tasques amb les d’una plaça vacant per permís de maternitat, i que, a més, el planejament
contemplat no es podrà realitzar fins a finals de 2016 per motius tècnics fet que ocasiona que no
es pugui realitzar dins el termini previst la totalitat dels treballs forestals del Programa Anual, i per
tant, no serà possible executar-los completament abans de la data fixada.
Atès que l’addenda el Programa anual corresponent a l’exercici 2016, ha estat redactada per la
comissió de treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser
aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats
aprovaran dit Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i
l'Associació de Propietaris Forestals.
Que en data 20 de setembre de 2016, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment.
Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2016 ha estat aprovada per la presidència de
la Diputació de Barcelona en data de xxxxxxxxxxxxxxxx.
Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena
capacitat per actuar,
PACTES
Primer: Modificar, els pactes vuitè i novè del Programa Anual 2016 per a l’execució del Pla Marc
de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot.
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Així doncs del pacte vuitè, on hi diu:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com a
màxim, fins a 31 de desembre de 2016. La part corresponent al finançament aportat per
l'Associació de Propietaris Forestals Rebrot, podrà justificar-se durant el primer trimestre de l’any
següent.”
ha de dir:
“El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com a
màxim, fins a 31 de març de 2017. La part corresponent al finançament aportat per l'Associació de
Propietaris Forestals Rebrot, podrà justificar-se durant el primer trimestre de l’any següent.”
I del pacte novè, on hi diu:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 31 de
desembre de l’any 2016.”
Ha de dir:
“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 31 de
març de l’any 2017.”
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per duplicat, en
el lloc i data que s’assenyalen.”
Vist el “Conveni Marc de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de
Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de
Propietaris Forestals Rebrot per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”
Atès que l’Ajuntament de Torà és una de les entitats signants del conveni Marc.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació,
PRIMER.- Aprovar l’addenda al Programa Anual 2016 per a l’execució del Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot, amb efectes des de
l’1 de gener de 2016 fins 31 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Propietaris per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial previst com a conseqüència del “Conveni Marc de col·laboració signat
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La
Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot per a
l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”
SEGON.- Notificar el present acord a les entitats signants del Conveni Marc: la Diputació de
Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot i als ajuntaments de Cardona, Castellfollit
de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós i Riner.
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TERCER.-. Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.“
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que arrel de l’incendi del 1998 la Diputació de Barcelona va crear un ajut per la
zona cremada i per temes polítics (llavors governava PSC) ho van ampliar a municipis de Lleida (
la majoria governats per CIU), arran de l’adhesió de Torà al Rebrot va comportar l’atorgament
d’ajuts tant a privats com a l’Ajuntament per al manteniment de camins. Amb la crisi la Diputació
de Barcelona arran d’un informe jurídic intern va deixar de finançar municipis de fora de la
província de Barcelona. Com que formalment encara en formen part hem d’aprovar el conveni,
encara que no suposarà cap benefici econòmic ni cap despesa per l’Ajuntament.
Essent les 21:20h s’incorpora al Ple la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que hi votaran a favor, afegeix que aquest conveni va ajudar molt econòmicament, afegeix que en
l’anterior legislatura va anar a la Diputació de Barcelona per intentar tornar a cobrar aquest ajut
però li van dir que no era possible per un tema polític, malgrat aquesta negativa, considera que
s’hauria de tornar a insistir.
El Sr. Alcalde li respon que ja ho miraran perquè és una gestió política.
4.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADSCRIPCIÓ TEMPORAL DE
PERSONAL A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Ratificació de l’aprovació, si s’escau, de l’adscripció temporal de personal a la biblioteca
municipal
Vista la Resolució d’alcaldia núm. 21/2017, de data 24 de febrer de 2017.
Atès que és considera competència plenària l’adopció d’acords en aquesta matèria, la qual amb
caràcter urgent va ser aprovat per l’alcaldia, es considera necessari sotmetre aquesta resolució a
ratificació del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); i 52.2 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).
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En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’aprovació del següent acord:
PRIMER. Ratificar la Resolució d’alcaldia esmentada, el text de la qual es transcriu a continuació i
encarregar a l’alcalde que realitzi les actuacions que calgui per a la seva efectivitat:
“Vist que la Sra. TANIA SORIANO BENEDICTO amb DNI XXXXXXX, fou contractada el
10/11/2015 amb un contracte laboral, d’acord amb la relació de d’aspirants que conformen la
borsa de treball, per obra i servei determinat a jornada sencera per dur tasques de suport a la
comptabilitat de l’oficina municipal i posar-la al dia, tasca no finalitzada totalment encara,
Vist que ha quedat vacant la plaça de bibliotecària a jornada parcial de 20 hores setmanals a la
biblioteca municipal.
Vist que l’esmentada biblioteca municipal no pot quedar sense prestar el servei públic, es
requereix amb caràcter urgent adscriure personal a la mateixa per evitar el seu tancament, amb el
consegüent perjudici pels veïns, fins a que a través de la corresponent convocatòria del procés
selectiu s’efectuï la provisió de dita plaça.
Vist que la feina que desenvolupa la Sra. Soriano a l’oficina municipal, que va motivar la seva
contractació no ha finalitzat però si disminuït, resulta necessari reduir la dedicació que actualment
presta a l’oficina municipal i adscriure-la temporalment a la plaça vacant de la biblioteca a raó de
20 hores setmanals.
Vist l’art. 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, l’art. 53.1.i) i 291 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Vist el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s'aprova la el text refós de la Llei
de l'Estatut dels treballadors.
Vist el Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de
l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada.
Vist l’art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
En base als antecedents i preceptes legals esmentats, RESOLC:
PRIMER.- Reduir la dedicació que actualment presta a l’oficina municipal la treballadora Tania
Soriano Benedicto i adscriure-la temporalment a la plaça vacant de la biblioteca a raó de 20 hores
setmanals amb efectes del dia 1 de març de 2017, fins que dita plaça sigui proveïda a través del
procediment de selecció corresponent.
SEGON.- Sotmetre aquesta resolució en el proper ple de l’Ajuntament, als efectes de la seva
aprovació, i notificar-ho a la interessada.”
Intervencions i opinions:
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En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que ha plegat la noia que estava a la biblioteca i per cobrir aquesta necessitat
fins a la cobertura de la plaça s’ha optat per aquesta solució temporal.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que actualment no hi ha cap borsa per cobrir les
necessitats en la biblioteca.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta en quina situació està la Sra. Tania Soriano Benedicto.
La Sra. Secretària li respon que és la primera de la borsa de treball d’auxiliars administratius
actualment vigent.
“5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA CANDIDATURA
INTERNACIONAL DE L’ARQUITECTURA DE “PEDRA EN SEC” PER TAL DE QUÈ INGRESSI
A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Moció per donar suport a la candidatura internacional de l’arquitectura de “pedra en sec”
per tal de que ingressi a la Llista Representativa del Patrimoni Immaterial de la Humanitat
Per iniciativa de Grècia i Xipre, i amb la incorporació de Croàcia, Suïssa, Bulgària, França,
Portugal i Espanya, es va iniciar el procés de preparació de l’expedient de la candidatura
internacional de l’arquitectura de “pedra en sec” a formar part de la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
En el cas d’Espanya hi participen la Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries,
Castella i Lleó, Extremadura, les Illes Balears, Galícia i Catalunya.
Per aquest motiu, en el cas català, la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i
Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya està recollint les
adhesions de persones, entitats, centres d’estudis, associacions i institucions que donen suport a
aquesta candidatura.
S’entén per patrimoni cultural immaterial, segons la UNESCO, les pràctiques, les representacions,
els coneixements, les habilitats, els instruments, els objectes i els espais culturals associats que
les comunitats, els grups i els individus reconeixen com a part del seu llegat cultural i d’un
patrimoni que s’ha transmès de generació en generació i que cal conservar.
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La pedra en sec és un element fonamental per entendre com les persones han transformat el medi
físic, és una tècnica ancestral i és clarament present en el nostre municipi i a tota la vall del
Llobregós.
La trobem en les cabanes, en les feixes dels conreus -sovint limitades per murs de pedra en secen les parets de tanca dels horts i en altres construccions.
L’Associació Espai Llobregós Natura, que té la seu al nostre municipi, ens ha manifestat que ja ha
donat suport a aquesta candidatura internacional i demana també l’adhesió de l’Ajuntament de
Torà a la mateixa.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Torà, A C O R D A :
PRIMER.- Expressar el suport de l’Ajuntament de Torà a la candidatura internacional de
l’arquitectura de “pedra en sec” per tal de que ingressi a la Llista Representativa del Patrimoni
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció
Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació Espai
Llobregós Natura.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que és una candidatura de la pedra seca, i l’espai llobregós natura ja s’hi ha
adherit, afegeix que no és una moció estàndar sinó que s’ha elaborat amb informació de diversos
llocs.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que és una activitat que ell havia proposat
de fer a l’Alcalde , fent una escola taller a l’antiga caserna de la guàrdia civil i així arreglar cases
del casc antic.
El Sr. Alcalde diu que si sortís una línia de subvencions per construir i mantenir aquesta escola
taller no hi hauria cap problema en tirar endavant aquesta proposta.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que hi ha fet un estudi d’un projecte de la Torre de Vallferosa per presentar-lo a la UNESCO, creu
recordar que els honoraris de redacció del projecte sumaven un import de 16.000,00 €. També
pregunta si aprovar aquesta moció comportarà en un futur una aportació econòmica.
El Sr. Alcalde li respon que això no té res a veure i no comporta cap cost econòmic per
l’Ajuntament.
El Sr. Marius CODINA i CLOSA, considera que aquesta iniciativa de la pedra seca està molt bé.
El Sr. Alcalde, diu que això ho comparteix plenament però la moció simplement suposa l’aprovació
de presentar el suport de l’Ajuntament de Torà a la candidatura de pedra en sec davant la
UNESCO, i comunicar aquest acord a les parts afectades.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que el pas següent a la presentació de la instància és
l’elaboració i presentació d’un projecte normalment car.
El Sr. Alcalde respon que estan barrejant coses perquè la Torre de Vallferosa no és de pedra
seca.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que potser no s’ha expressat massa bé perquè no pretenia
comparar-ho amb la Torre de Vallferosa , el que volia dir era que les parets de pedra seca no és
tenen valorades.
El Sr. Alcalde diu que també s’ha esta parlant amb els tècnics el Sr.J. Esteve i el Sr.J. Menchón
sobre el tema de la Torre de Vallferosa i la UNESCO , fins i tot, es va fer una visita a patrimoni
cultural i els van dir que hi ha una altra figura menor “Segell europeu de qualitat” és més fàcil
d’aconseguir que el segell de Patrimoni mundial de la humanitat, i prosperaria més amb la línia
que diu la Sra. Mercè Valls i Querol.
“6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques
i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran
majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir
el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor
del seu dret a decidir.
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Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o
per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte
a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes
opcions que avui es manifesten a Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats
en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERCAM), de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), de Convergència i Unió (CiU) i el
Regidors no adscrit de l’Ajuntament de TORÀ proposen al Ple Municipal els següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya,
al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”
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 en els últims mesos ha tornat a ressorgir, és una moció avalada per l’AMI,
ACM i per tots els signants del pacte. És una moció simbòlica.
“7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A
UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb els
canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació de les persones
que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la
societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora
de la qualitat de vida de les persones.
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de ser
instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent que doni
resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, transparència, gestió
intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés,
la prestació i la millora dels serveis públics.
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es fonamenta en
l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions electròniques que han de prestar
servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc d’escletxa digital, possibilitant el
desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al
servei de les Administracions Públiques, la ciutadania i les empreses.
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel conjunt
de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, les
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quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb
data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat Digital.
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques i els actors
socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació:
El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions
electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, la ciutadania i les
empreses de Catalunya.
L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de tecnologies digitals
aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer una administració més oberta,
àgil, senzilla i eficaç.
El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot integrant i
coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses per fer
de Catalunya un Smart Region de referència internacional.
L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i de la
protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital.
El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la importància de la
disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per donar resposta a la demanda
de nous perfils i promovent les infraestructures necessàries.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 d’octubre
de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona,
la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar
en la implementació dels objectius d'aquest Pacte.
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis
de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció està avalada per l’ACM, Localret i Federació de municipis de
Catalunya (FMC), i és per evitar que parts del territori es quedin sense connexió a internet ràpid,
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aquesta moció no la presenta cap grup perquè l’Ajuntament està tant a l’ACM com a Locaret, per
aquest motiu s’ha considerat oportú presentar-la al Ple.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que TV3 i 324 fa interferències i hi ha poca
cobertura de línia mòbil.
El Sr. Alcalde li respon que el causant d’això és el 4G.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que a Torà s’està reclamant que arribi la banda ampla, o almenys que millori la qualitat. Afegeix
que es va demanar a Localret que ajudi a fer arribar les noves tecnologies a aquestes zones més
aïllades.
8.- INFORMACIÓ SOBRE EL CÀRREC DE TRESORER DE LA CORPORACIÓ, A PETICIÓ DEL
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Vist que en data 17/02/2017 la Sra. Mercè VALLS I QUEROL, portaveu del grup municipal de CIU,
va sol·licitar :
“que sigui incorporat aquest punt de debat i resolució en l’ordre del dia del proper Ple municipal del
mes de març:
Modificació, si s’escau, de la figura de tresorer de l’ajuntament, atès el Real decret llei de 10/2015,
d’11 de setembre on diu específicament que les funcions de tresorer han de ser desenvolupades
per un habilitat, conforme estableix l’art. 92 bis. Per tant, ja no és possible que un regidor
desenvolupi aquestes funcions, tal i com es va aprovar en l’ordre del dia del Ple municipal de data
2 de juliol de 2015, les funcions de tresoreria estan desenvolupades pel regidor Joan Closa i
Viladrich, i basades pel Reial Decret 1732/1994 en aquell moment, ha estat modificat el 2015”
Atès que l’art. 3 del Reial Decret Llei 10/2015, pel qual, s’atorguen crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació
pública i estímul de l’economia, en vigor des del dia 12 de setembre de 2015,va modificar l’apartat
2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de bases de règim local, de la forma següent:
“L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional se subdivideix
en
les
següents
subescales:
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.b).
c) Secretaria-intervenció a què corresponen les funcions contingudes en els apartats 1.a) i 1.b).”
En virtut d’aquest canvi normatiu, es va dictar la Resolució d’alcaldia núm. 22/2016 de data
21/03/2016 en què es va designar el nou tresorer de l’ajuntament i el contingut de la mateixa és el
que es transcriu seguidament:
“Resolució d’alcaldia núm. 22/2016
DESIGNACIÓ DEL NOU TRESORER DE LA CORPORACIÓ
1. ANTECEDENTS
1.1.

El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals i el nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública del dia 13 de juny.

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

1.2.

1.3.

En sessió plenària de 2 de juliol de 2015 es va ratificar la resolució d’alcaldia núm. 30/2015
de data 17 de juny de 2015, per la qual es nomenava tresorer de la corporació al regidor
Sr. Joan Closa Viladrich.
Arran de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre pel qual es
modifica l’apartat 2 de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de Règim
Local.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les Corporació amb secretaria de
tercera es podrà encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la mateixa.
2.2. Arran l'entrada en vigor de l'EBEP es va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el
lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir
fiança. Aquesta derogació es reitera en la lletra e) de la disposició derogatòria única del Text
Refós de la Llei de l’EBEP, aprovat per RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
2.3. Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre pel qual es modifica l’apartat 2 de l’article 92 bis
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de Règim Local.
Per tot això, RESOLC:
Primer. Deixar sense efectes el nomenament efectuat per resolució d’alcaldia núm. 30/2015 de
data 17 de juny de 2015, a favor del Sr. Joan Closa i Viladrich, regidor de la corporació.
Segon. Acordar que, de forma transitòria, serà la Sra. Núria Castellà Gou, secretària interventora
acctal de l’Ajuntament de Torà, l’encarregada d’assumir les funcions de Tresoreria de
l’Ajuntament.
Tercer. Determinar que, en execució del present acord, es procedeixi al canvi de signatures de les
entitats bancàries amb les quals operi al Corporació.
Quart. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i acordar la publicació d’aquest acord
com legalment procedeixi.
Cinquè. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri de la present
resolució. »
En sessió plenària de data 8 d’abril de 2016 es dóna compte al Ple d’aquesta Resolució.
En data 22 d’abril de 2016 es publica en el BOPL núm. 77 la designació del nou tresorer, aquest
edicte també va estar exposat en l’e-tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament així com en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
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D’acord amb els criteris establerts per la secretaria d’estat de la funció pública del Ministeri
d’hisenda i funció pública, l’exercici de les funciones de tresoreria de les corporacions locals de
menys de 20.000 habitants a partir de 1 de gener de 2017 en els ajuntaments amb secretaria
classificada en classe 3ª:
“En éstas corporaciones no existe obligación de crear un puesto de tesorería como puesto
independiente reservado a un funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional.
Por ello, el ejercicio de las funciones de tesorería en los mismos no necesita del nombramiento de
un Tesorero, pudiendo acudirse para ello a alguna de las siguientes opciones:
(...) en este mismo sentido, los secretarios interinos y con nombramiento accidental que
actualmente desempeñen los puestos de secretaría, clase 3ª en Ayuntamientos y Agrupaciones
de Municipios constituidas a tal fin, podrán seguir ejerciendo, igualmente, las funciones de
tesorería, como propias de dichos puestos”.
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 grup municipal de Convergència i Unió (CiU) especificant una normativa
de l’any 2015 ens demanava un canvi de tresorer de la corporació.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que això ja es va explicar.
El Sr. Alcalde diu que aquest punt no cal ser ratificat pel Ple per aquest motiu en l’ordre del dia hi
figura com a un punt a informar, de tota manera, agraeix l’aportació efectuada pel grup municipal
de Convergència i Unió (CiU) perquè se’ns hagués pogut passar per alt.
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017

DATA
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017

9/2017
10/2017
11/2017

31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017

12/2017

31/01/2017

13/2017
14/2017

01/02/2017
06/02/2017

TÍTOL
Compensació de deutes Antoni Padullés
Gratificació extraordinaria Carme Santamaria
Contractació de personal Llar infants per substitució vacances
Contractació per urgència de personal agutzil interinatge fins
convocatòria procés selectiu
Relació aprovació Factures núm. 20_2016 i la Relació núm. 1_2017
Contractació de personal Llar infants per substitució vacances
Aprovació de les nòmines del mes de gener
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
febrer de 2017
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de febrer de 2017
Tarjeta aparcament modalitat no conductor
Aprovació de la memòria tècnica valorada GFS 2016. Camins
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15/2017
16/2017
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
23/2017
24/2017
25/2017

06/02/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció de la GFS 2016. Camins
09/02/2017 Aprovació de l'alta del servei Perfil del contractant i e-licita de la
plataforma CAOC
14/02/2017 Aprovació de l'alta del servei de Registre Unificat
17/02/2017 Aprovació de la sol·licitud i justificació subv llar infants
20/02/2017 Convocatòria JGL 23/02/2017
20/02/2017 Contractació de personal Llar infants per substitució vacances
24/02/2017 Adscripció temporal de personal a la biblioteca
27/02/2017 Aprovació de les nòmines del mes de febrer
28/02/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de març
de 2017
28/02/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de març de 2017
28/02/2017 Aprovació de la Renúncia de la subvenció de l'ICD

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 llegeix la relació de decrets i pregunta si algun regidor té alguna pregunta.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 8/2017.
El Sr. Alcalde li respon que l’agutzil s’ha jubilat i fins ara estava amb un contracte de relleu i ara
s’ha fet un contracte d’interinatge fins la convocatòria del corresponent procés selectiu.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 13/2017.
El Sr. Alcalde li respon que és l’expedició d’una targeta per gent que té una minusvalidesa
catalogada com a mobilitat reduïda.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta sobre el decret núm. 17/2017.
La Secretària li respon que correspon a l’alta d’un servei del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (CAOC) que unifica els registre d’entrada i sortida de l’EACAT amb el programa de
l’Ajuntament que la subministrat la Diputació de Lleida.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret núm. 5/2017 i 24/2017.
El Sr. Alcalde li respon que el primer correspon a una compensació de taxes i el segon a la
renúncia de la subvenció de l’ICD perquè no s’ha pogut justificar res donat que la resolució de
concessió de subvenció va arribar tard, dins del 2017 i ja no es podia fer activitats del 2016.
10.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Canvi de Comarca.
El Sr. Alcalde informa al Ple que dimecres 1 de març es va estar al Parlament pel tema del canvi
de comarca amb el Sr. Joan Garriga diputat de la CUP. El dia 13 de febrer es va enviar una petició
de reunió tant a la CUP com a JUNTS PEL SÍ, aquests últims no han dit res. La setmana vinent el
Sr. Joan Garriga parlarà amb el Sr. Marc Solsona i el Sr. Sanglas de Junts pel Sí.
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b. Alta Segarra.
El Sr. Alcalde informa al Ple que l’Ajuntament de Calaf va enviar informació sobre el
reconeixement de la comarcal de l’Alta Segarra, i explica que el Parlament va aprovar la vegueria
del Penedès i amb la mateixa llei es va arrelar el Moianès, aquest va a la Catalunya Central, i al
crear la vegueria del Penedès, l’Alta Segarra -Alta Anoia no tenen res a veure amb les vegueries
Penedès però sí de la Catalunya Central”
del Penedès ni de la Catalunya Central. Ara els de Calaf han començat a reaccionar i venen a
demanar al parlament el reconeixement de l’Alta Segarra amb la incorporació de municipis. No
han optat per l’altra via d’acord amb la llei comarcal , instant la creació d’una nova comarca.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),diu
que aquí ja es parla d’Alta Segarra donat que l’any 2007 encara es parlava d’Alta Anoia, no van fer
el pas i ara veuen que Torà mouen el tema i ells l’han tornat a remoure.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta d’on ve aquest nom.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon que és un nom històric.
El Sr. Alcalde diu que estan legitimats per posar aquest nom.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si hi ha novetats del Solsonès.
El Sr. Alcalde li respon que no, que amb la reunió de Junts pel Sí es veurà.
11.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que el Setembre-Octubre hi havia
un arbre a la Font que s’havia de replantar, també n’hi han a la Plaça de la Creu i a la
Plaça del Vall, i ara és el temps per fer-ho.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que va demanar vàries vegades que quan
l’arqueòloga de les obres del casc antic vingués se l’avisés. També manifesta que
Vallferosa s’està perdent i assegura que no ho diu per recança, perquè ell la controlava
molt, ell va evitar que l’arquitecte tirés el sostre de fusta que té segurament 800 anys, tot i
que no s’ha estudiat. També afegeix que hi ha una paret a la rectoria que és perillosa
perquè està a punt de caure i es va fer un pacte amb el bisbat de què s’arreglaria.
 El Sr. Alcalde respon:
- Que el jardiner té l’ordre de reposar els arbres , altra cosa són els arbres que el regidor el
Sr. Màrius Codina i Closa té i que havia dit de donar-los per ser replantats un cop l’agutzil
hagués fet els forats corresponents.
- Que ell va demanar al constructor que quan vingués l’arqueòloga l’avisés perquè volia
anar-hi un regidor, afegeix que ell com Alcalde no té cap obligació d’avisar-lo que ho fa
perquè ell vol i així ho continuarà fent. Afegeix que la conferència de Vallferosa la va
organitzar els amics de Vallferosa, afegeix que qualsevol associació que demani la sala se
li posarà a disposició.
Entren en un debat el Sr. Alcalde, el regidor Sr. Màrius Codina i Closa i el regidor Sr. Joan
CLOSA VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM sobre l’assegurança del conjunt monumental de Vallferosa.
L’Alcalde i el regidor el Sr. JOAN Closa i Viladrich diuen que s’han revisat totes les pòlisses,
entre elles les de responsabilitat civil de la Torre de Vallferosa ara està assegurada, en
resposta a això el regidor el Sr. Màrius Codina Closa manifesta que ell en la legislatura
passada va insistir molt en què estigués assegurat , desconeix si n’estava o no, s’afegeix en la
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conversa la regidora la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), dient que en la legislatura passada es van incrementar l’import de
les pòlisses per assegurar càrrecs electes, equipaments, patrimoni, i amb l’anterior secretari es
va intentar fer-ho el millor possible.





-

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que la tanca del Torrent de Cellers està caient i demana que es faci algun
manteniment per l’agutzil.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que fa més d’un mes que el c/ St. Jaume no crema la
llum.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta com està el tema de la tanca del c/ de la Creu.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta quin regidor porta el tema de la fira del
Divendres Sant.
El Sr. Alcalde respon:
El tema de la farola del c/ St. Jaume, aquesta setmana també ha vingut una dona a dir-ho, i
ja està avisat el personal perquè s’arregli .
El torrent de Cellers es farà però no se sap quan.
Sobre la tanca del cr. Creu diu que a les 19h s’ha reunit amb veïns perquè endesa se n’ha
desentès i ho hauran d’arreglar els veïns tal com està plantejat ja estan recollint
pressupostos.
Respecte Divendres Sant ho porta l’Alcalde i el regidor el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH,
serà similar que l’any passat i es modificarà la ubicació d’algunes parades.

Intervencions del públic
 Des del públic es vol saber la col·laboració de l’Ajuntament en la festa del Carnaval.
El Sr. Alcalde li respon que ha estat posar a disposició el pavelló.


Des del públic es vol saber la col·laboració de l’Ajuntament en l’espectacle del carnaval
infantil en el convent.
El Sr. Alcalde li respon que ha estat posar a disposició la Sala el Convent. pavelló
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
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