ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 4/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

5 de MAIG de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:35 hores
23:58 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 (s’incorpora a la sessió essent les 21:50h)
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 març de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, del conveni per l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a
l’agrupació de municipis del Baix Solsonès.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, de la Memòria Valorada per la connexió en alta del
dipòsit de Biosca amb el dipòsit de Guillons a Torà.
4.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de
compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2017”.
5.- Aprovar inicialment la supressió del registre municipal d’unions estables de
parella i la derogació de la normativa reguladora del mateix.
6.- Aprovació, si s’escau, de la Moció per a un desenvolupament rural sostenible,
intregal i integrador
7.- Aprovació, si s’escau, de la Moció contra les pràctiques abusives de les
empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la
inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica.
8.- Donar compte de la relació de decrets.
9.- Informes d’alcaldia .
10.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 3 DE MARÇ DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 3 de març de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Intervencions:
El Sr. Alcalde efectua la següent esmena a l’acta:
Punt informes d’alcaldia punt “a. Canvi de Comarca” on diu que “l’Alta Segarra -Alta Anoia no
tenen res a veure amb les vegueries del Penedès ni de la Catalunya Central” hi ha de dir “l’Alta
Segarra -Alta Anoia no tenen res a veure amb les vegueries del Penedès però sí de la Catalunya
Central”
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.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
A L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DEL BAIX SOLSONÈS.
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D’acord amb l’art. 92.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’acorda sotmetre aquest punt
de l’ordre del dia en la propera sessió plenària.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Sotmetre aquest punt de l’ordre del dia en la propera sessió plenària.
“Vist el conveni presentat per la cooperativa de treball sense afany de lucre l’Arada Creativitat
Social que s’emmarca en el projecte Actua-Territori de Masies.
Vist que aquest conveni està subscrit per diferents ajuntaments del territori i el seu objectiu és
crear espais oberts on s’estableixi col·laboració entre veïns, entitats, empreses i administració
local per tirar endavant projectes i actuacions que han estat proposats pel mateix veïnat en el pla
d’acció integral (PAI) i que es van posposant a mesura que el projecte avança. D’aquesta
manera es treballen actuacions de diversos àmbits: el cultural, el social, l’empresarial o el turístic.
Seguidament es transcriu el conveni:
“RENOVACIÓ DEL CONVENI DE CREACIÓ I ADHESIÓ A L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DEL BAIX
SOLSONÈS (PROJECTE ACTUA-Territori de Masies)
REUNITS:
D’una banda, el senyor Joan Solà i Bosch, alcalde de l’ AJUNTAMENT DE RINER, actuant en el seu nom i
representació, i amb NIF P_____________________
De l’altra , el senyor Francisco Rovira i Massoni, alcalde de L’AJUNTAMENT DE CLARIANA DE
CARDENER, actuant en el seu nom i representació ,i amb NIF P-_______________
De l’altra , el senyor Benjamí Puig Riu, alcalde de L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS, actuant en
el seu nom i representació , i amb NIF P-_________________
De l’altra, el senyor Josep Collel Solé, alcalde de L’AJUNTAMENT DE LLOBERA, actuant en el seu nom i
representació ,i amb NIF P-_____________
De l’altra , el senyor Marià Torra Montraveta, alcalde de L’AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA, actuant en el
seu nom i representació ,i amb NIF P-_____________
De l’altra , el senyor Jordi Casellas Palà, alcalde de L’AJUNTAMENT DE PINÓS, actuant en el seu nom i
representació ,i amb NIF P-_____________
De l’altra, el senyor Magí Coscollola Andreu, alcalde de L’AJUNTAMENT DE TORÀ, actuant en el seu nom i
representació ,i amb NIF P-_____________
De l’altra, el senyor Joan Ulle Castella, alcalde de L’AJUNTAMENT DE SANT MATEU DE BAGES, actuant
en el seu nom i representació ,i amb NIF P-_____________
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D’una banda, Marina Vilaseca Puigpelat, presidenta de la Cooperativa de treball sense afany de lucre
l’Arada, amb NIF F-25628579, actuant en nom i representació de l’ Arada Creativitat Social.
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en què intervenen, la capacitat d’obrar necessària per
atorgar aquest conveni i , a aquest efecte,
EXPOSEN:


Que considerant el valor del procés i dels resultats derivats del conveni de creació i adhesió a
l’agrupació de municipis del Baix Solsonès.
 Que considerant la voluntat comú de les autoritats públiques municipals adherides a l’agrupació, de
prosseguir i col·laborar amb els seus recursos, en col·laboració entre elles i la Cooperativa de
Treball Sense Afany de Lucre l’Arada ,
 Que considerant l’interès general de la comunitat veïnal i de la comarca, respecte al foment per part
de l’Arada, dels processos desenvolupats des del Projecte ACTUA-Territori de Masies.
ACORDEN:


Prolongar el conveni de creació o adhesió a l’agrupació de municipis del sud del Solsonès (ara Baix
Solsonès al incorporar Torà, en representació de Llanera, i Sant Mateu de Bages, en representació
de Castelltallat i Salo) , amb data 2 de maig del 2011, amb una validesa de fins al 31 de desembre
de 2019.
 Mantenir intactes les condicions del conveni anteriorment subscrit.
 Valorar i facilitar la incorporació, donat el cas, de noves administracions municipals del Baix
Solsonès, a l’agrupació de municipis constituïda en el citat conveni.
Data i Lloc. El Miracle, 28 d’abril de 2016”

Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Aprovar el conveni de creació i adhesió a l’agrupació de municipis del baix Solsonès
que figura en l’antecedent de l’acord.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar aquells documents i
efectuar aquells 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 el conveni al Ple.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que en la legislatura passada quan s’hi van adherir van demanar un ajut econòmic i van dir que no
perquè primer s’havia d’atendre les entitats del poble.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que és una declaració d’intensions, un ideari, també pregunta si
subscriure aquest conveni comporta alguna aportació econòmica.
El Sr. Alcalde diu que l’Agrupació de municipis no existeix legalment i que no comporta cap
despesa econòmica per l’Ajuntament
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, segueix dient que és més una denominació geogràfica.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que com més municipis hi estiguin adherits
més ajuts rebran.
Essent les 21:50h s’incorpora al Ple el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de
Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe).
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, afegeix que si la finalitat és fiançar llaços cap al Solsonès ho
veu bé; però diu que en el seu moment ells van fer intent de què Torà hi entrés amb una aportació
econòmica, manifesta que li agradaria que aquesta associació vingués al Ple a presentar la
finalitat i el treball de l’associació en el territori, sinó el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que si els fem venir a presentar-ho al ple crees més
lligams i potser que llavors et demanin un ajut econòmic, proposa de què s’informi més com a
regidors, també considera bo per l’ajuntament que s’estigui present a molts llocs i més si això no
comporta cap cost econòmic.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta les activitats que han fet i els ajuntaments que hi han dins
d’aquest conveni.
El Sr. Alcalde li respon que han publicat llibres, editats fulletons , tot i així se’ls demanarà més
informació , sobretot perquè hi ha subscrit un conveni anterior i no se’n té el seu contingut. Els
ajuntaments que estan adherits a aquest conveni són: Ajuntament de Pinell del Solsonès, Llobera,
Molsosa, Pinós, Clariana del Cardener i Sant Mateu del Bagès, queda pendent Riner i Torà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que l’interessaria saber detalladament les actuacions
realitzades a Torà des de l’última reunió que van fer en l’anterior legislatura fins ara.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, en la mateixa línia diu que l’Arada fa 10 anys que existeix i per
tant, vol saber que han fet durant tot aquest temps.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, aposta perquè facin una reunió informal per saber que fan més si
en les actuacions /activitats que fan han de posar amb el suport de l’Ajuntament de Torà.
El Sr. Alcalde li respon que ja hi consta l’Ajuntament de Torà.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA CONNEXIÓ EN
ALTA DEL DIPÒSIT DE BIOSCA AMB EL DIPÒSIT DE GUILLONS A TORÀ.
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,
“1.- ANTECEDENTS
1.1.- Atès que aquest Ajuntament va contractar el servei de redacció del projecte bàsic i executiu
corresponent a l’obra “Abastament d’aigua en alta al municipi de Torà des de la xarxa de la
Mancomunitat d’Aigües del Solsonès” mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista CONGIAC.
1.2.- Atès que el contractista ha elaborat una memòria tècnica valorada corresponent a la
descripció i valoració de les obres mínimes necessàries per la connexió en alta de la xarxa
municipal de Torà amb la xarxa de la Mancomunitat d’Abastament d’aigua del Solsonès, com a
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nova font de subministrament del sistema, a fi i efecte d’incrementar els recursos disponibles del
sistema d’abastament d’aigua a Torà en la línia del Pla director d’abastament redactat l’any 2008,
millorar la fiabilitat del sistema d’abastament d’aigua a Torà d’acord amb l’informe redactat per
l’Aca que data del 2011, així com garantir que l’aigua subministrada a Torà presenta una
concentració de sulfats per sota els 250 mg/lt.
1.3.- Atès que en data 2 de juliol de 2015 es va crear pel Ple la Comissió de l’Aigua, la qual té
caràcter de comissió informativa especial i que respon a un assumpte concret, concretament a
l’estudi del cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta, subministrament d’aigua potable, entre
d’altres).
1.4.- Atès que aquesta proposta ha estat informada prèviament per la comissió de l’Aigua.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
— Els articles 52.o, 234 i següents 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.
— Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
2.2. Atès que el Ple és l’òrgan competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, vist que el
pressupost ascendeix a 165.155,96 € ( més IVA), i tenint en compte que és un assumpte
relacionat amb el cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta), se’n dóna coneixement a la
Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de conèixer aquests assumptes.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria tècnica Valorada “Memòria Valorada per la connexió en
alta del dipòsit de Biosca amb el dipòsit de Guillons a Torà”, amb un pressupost d’execució per
contracta de 165.155,96 € més IVA, redactada per l’enginyer Sergi Grau Torrent del Consorci

per a la gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi
de què qualsevol interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions que consideri escaients.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial
s’elevarà a definitiu.
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TERCER. Trametre la memòria tècnica valorada als diferents organismes i institucions de la
Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya i de l’Estat, per tal sol·licitar el corresponent ajut
econòmic.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar tots aquells documents i
efectuar aquells 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 diu que farà un resum perquè això es va explicar amb més detall a la comissió de
l’aigua. La subvenció de l’ACA d’abastament en alta de l’anterior edició no es va atorgar perquè la
puntuació que només podíem tenir era per dos barems, un era la concentració de sulfats a l’aigua,
i l’altre manca d’aigua però d’aquest últim barem no es va obtenir puntuació perquè la xarxa tenia
un rendiment del 50%, amb la qual cosa, no pots al·legar que tens manca de recurs perquè la
meitat es malmet, amb això Torà no va arribar ni al llindar mínim per rebre puntuació.
En l’edició d’enguany amb les mateixes condicions tindrem 8 punts més pel fet de ser municipi de
muntanya més 5 punts més pel fet de què l’obra està dins del Pla director de l’aigua, amb tot això
potser aquesta vegada s’entrarà a valorar la sol·licitud.
L’actuació que es presenta en aquesta convocatòria és connectar el dipòsit de Biosca amb el de
Guillons sense que en el recorregut existeixi cap connexió en baixa, això vol dir que no hi haurà
cap reducció de subvenció per aquest concepte. El projecte no inclou la partida de millores en la
xarxa existent perquè també ens ho haguessin tret, el pressupost puja un import de 200.000 €
aproximadament amb iva inclòs. Aquesta actuació permetria cobrir el consum actual de l’aigua
cosa que amb l’anterior memòria no hauria pogut ser així perquè el diàmetre del tub era menor.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que votaran a favor però vol fer dos preguntes, quan va parlar amb la Dolors Tella per saber els
motius d’exclusió de Torà i van ser els que ha detallat l’Alcalde, manifesta que li va dir que quan
es presentés la 2ª convocatòria parlessin amb ella. També pregunta sobre l’estat d’auditoria de la
xarxa de l’aigua.
El Sr. Alcalde li respon que falta rebre un pressupost d’un tercer tècnic per tal de poder adjudicar
el contracte del tècnic interventor, un cop es disposin es convocarà la comissió de l’aigua. D’acord
amb la normativa aquest tècnic tindria 1 mes per any de concessió per poder fer la comprovació
de tota la xarxa, això vol dir que aviat s’haurà de decidir si es vol fer una gestió directa o licitar de
nou.
4.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE L’“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA
SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES
LOCALS, 2017”.
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,
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“Resolució d’alcaldia núm. 40/2017
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, 2017.
“Vist el Decret 69/2008, 1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Vista la Resolució GAH/395/2017, de 3 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’exercici 2017, segons la qual s’obre període per atorgar compensacions a
favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret fins a 2.000 habitants (dades
publicades INE referides a l’any 2015) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2017.
Atès que l’Ajuntament de Torà compleix els requisits exigits en l’art. 3 del Decret 69/2008, d’1
d’abril; no superar els 2.000 habitants i la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats
del pressupost del municipi, exercici 2015, no superen en un 75% la mitjana resultant del
pressupost en el seu tram de població, (501-2.000 habitants).
Atès que l’Ajuntament de Torà es troba dins del supòsit de municipis entre 501 i 2.000
habitants, l’import de compensació màxim que correspon aquest tram és de 17.505,72 €
corresponent al 100% de dedicació del càrrec electe.
Atès que en sessió plenària de data 2 de juliol de 2015 es va aprovar el règim de dedicacions i
retribucions de l’Alcalde de la corporació tal com segueix:
“PRIMER. acordar que, amb efectes de 1 de juliol de 2015, el règim s'estableixi el següent
règim de dedicacions i retribucions per a l’alcalde de la present corporació:

Nom i cognoms
Magí Coscollola Andreu

Règim de
dedicació

Percentatge
de dedicació

Retribució
(euros bruts anuals)

Parcial

75 %

13.129,29 €

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-lo d’alta al règim general de
la Seguretat Social.”
Atès l’anterior, l’import de la compensació pel tram de població del municipi de Torà, serà de
1.094,11 euros mensuals (13.129,29 €/anuals).
En virtut d’això, RESOLC:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de compensació econòmica pel càrrec, el Sr. Magí Coscollola i
Andreu, Alcalde de la Corporació, amb un règim de dedicació del 75%.
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SEGON. Presentar l’esmentada sol·licitud davant de la Consellera de Governació
Administracions Públiques i Habitatge, i la resta de documentació com fixa l’art. 4 de la resolució
GAH/395/2017, de 3 d’abril.
TERCER.- Ratificar aquest acord a l’aprovació del Ple en la propera sessió que es celebri.”
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 al ple que a principis d’abril va sortir la convocatòria de la subvenció de càrrecs
electes al DOGC, i en el cas de Torà es sol·licita per l’Alcalde.
5.- APROVAR INICIALMENT LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS
ESTABLES DE PARELLA I LA DEROGACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL
MATEIX.
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,
“Per Acord del Ple de la Corporació adoptat en data 16 de gener de 2004 es va aprovar inicialment
“el reglament d’unions estables de parella”, que van quedar definitivament aprovats per manca
d’al·legacions. El text íntegre del reglament va ser publicat al BOPL núm. 68 de 1 de juny de 2004.
El Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la creació del Registre de parelles estables –validat pel
Ple del Parlament, en la sessió del 19 de novembre de 2015- va determinar la creació del Registre
Únic de Parelles estables, amb adscripció al Departament competent en matèria de dret civil, i
amb atribució de la competència a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.
Atesa la reforma del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família,
operada a través de la llei 25/2010, de 29 de juliol, determina el nou règim de les unions estables
no matrimonials i no exigeix que s’hagin d’inscriure en cap registre, establint l’art 234-1 que dues
persones que conviuen en una comunitat anàloga a la matrimonial es consideren parella estable
en qualsevol dels casos següents:
-

Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
Si durant la convivència tenen un fill en comú.
Si formalitzen la relació en escriptura pública.

L’apartat segon de disposició addicional segona, estableix que a l’efecte d’acreditar l’existència
d’una parella estable es pot aportar l’escriptura pública a la qual fa referència l’art. 234-1 o una
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acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període
inferior si, una vegada iniciada la convivència, la parella ha tingut un fill en comú.
Així mateix la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret llei 3/2015, de 6 d’octubre, de
modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
la creació del Registre de parelles estables ha creat el Registre de parelles estables de Catalunya.
I en virtut de l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març s’ha aprovat el Reglament del Registre de
parelles estables de Catalunya, que entre d’altres aspectes, preveu que les parelles estables
inscrites en registres municipals puguin aportar, a efectes de constància, la certificació d'inscripció
emesa per l'ajuntament corresponent per inscriure’s en el Registre únic esmentat. L’entrada en
vigor s’ha produït el dia 1 d’abril de 2017, data a partir de la qual, s’hi podran inscriure totes les
parelles de persones residents a Catalunya que ho desitgin i acreditin el compliment de les
condicions requerides pels articles 234-1 i 234-2 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya.
Atès, per tant, que la normativa vigent no exigeix com a requisit per la seva constitució que les
parelles estables s’hagin d’inscriure en cap registre, si bé la Generalitat ha creat un registre únic
que abarca tot Catalunya, i que el principal objectiu pretès per l’acord plenari de l’any 2004 ha
estat totalment superat per la legislació vigent.
Es fa constar que la signatura d'aquesta proposta substitueix l'informe de secretaria als efectes
previstos per l'article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l'article 173 i 175 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals (ROF), atès que reuneix els requisits que aquestes normes exigeixen.
De conformitat amb l'article 22.2.d de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i l'article 52.2.d del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Així mateix, d'acord amb el procediment
establert en els articles 47, 49, 65 i 70 de la LRBRL i 58 a 66 del Decret 179/1995, Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); i la resta de normativa aplicable.
És per tot això, que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la supressió del Registre Municipal de d’Unions estables de Parella de
l’Ajuntament de Torà.
SEGON.- Derogar el Reglament del registre municipal d’unions estables de parella de
l’Ajuntament de Torà, per considerar que la competència correspon al Registre únic de Parelles
Estables de Catalunya, sense perjudici del dret de les persones interessades a demanar
certificació de les inscripcions realitzades durant la seva vigència.
TERCER.- Publicar els presents acords al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’e-tauler, i al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant el termini de 30 dies, a fi que els interessats puguin
presentar al·legacions o reclamacions de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la
LRBRL. En cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, s’entendran aprovats
definitivament els acords adoptats.
QUART.- El Registre Municipal d’unions estables de parelles continuarà causant efectes per a les
parelles que constin inscrites, pel que fa a l’expedició de certificats d’assentaments que hi constin
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fins a la data de supressió, a instància de qualsevol dels membres de la unió interessada o
Tribunals de Justícia.”
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 a Torà l’any 2004 es va crear un registre de parelles estables i ara la
Generalitat ha fet normativa específica, n’ha creat un i el registre municipal deixa de tenir efecte.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL
SOSTENIBLE, INTREGAL I INTEGRADOR
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 A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTREGAL I INTEGRADOR
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un “Desenvolupament
Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, davant el primer redactat incomplert i
exclusivament focalitzat en el sector primari (d’altra banda, imprescindible per al
desenvolupament i manteniment dels nostres territoris):
Els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents socioeconòmics
que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris rurals (siguin públics i/o
privats), volem tirar endavant una campanya de sensibilització a les institucions, organismes,
grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació
conjunta i de l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres
territoris rurals. Posant de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi
donen, les oportunitats i les amenaces, així com aquells elements imprescindibles davant
qualsevol nou marc legal que es vulgui plantejar ‐sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o
sigui sobre la distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per
l’enfortiment de la pagesia.
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic que
destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques de
cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la intenció d’enfortir la
diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la qualitat de vida
d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de país).
Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de Catalunya
necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i completin la tasca agrària que
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els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense activitat en els espais rurals no hi
ha pagesia. Les societats postindustrials s’identifiquen per donar un suport integral a la tasca
agrària des d’una visió territorial que generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica,
social i ambiental de les empreses rurals de tots els sectors d’activitat. El desenvolupament
sostenible, integral i integrador esdevé una realitat quan tots els actors concerten una estratègia
basada en les persones i el territori. El cor del nostre món rural són les petites i mitjanes empreses
que treballen en xarxa per enfortir el seu capital, tant social com econòmic. Per tant, el suport al
món rural s’ha de fer des d’una òptica transversal en que tots els agents hi participin.
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes les
persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals. Catalunya ha d’esdevenir
un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i sectors d’activitat, i malauradament, el món
rural és encara avui un espai que necessita polítiques especifiques de suport, acompanyament i
dinamització.
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir l’acció del
govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 2014 ‐2020 i que va molt
més enllà de les úniques mesures mencionades en la Proposició de llei que ens ocupa, i
que és tasca transversal dels diferents departaments i nivells de la nostra administració pública
(Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, administracions locals...):










PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que suposa un
contracte‐programa plurianual que promou la concertació público‐privada i que
permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el seu teixit econòmic. La feina
que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i posada en valor de la
producció i a la millora dels serveis a les persones. Proposem treballar des d’avui mateix,
davant el futur període 2021 ‐2027, per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al
multifons i continuar la feina feta fins ara per a la innovació territorial, l’activitat econòmica i
la millora de la qualitat de vida del medi rural.
SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional
d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel retorn
dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per revertir les tendències poblacionals
negatives.
TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat socioeconòmic,
en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia cooperativa com elements clau
per a l’arrelament de les persones al territori.
QUART. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells
d’administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques de protecció
ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el manteniment de les
activitats tradicionals i la nova emprenedoria.
CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres territoris,
que arribi a totes les poblacions, com a element de vertebració dels mateixos i
d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. Alhora que exigim la resolució d’una

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







vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara tenen algunes zones del
nostre territori.
SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament del
pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia endògena als nostres
territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats negatives dels impactes
ambientals, que remuneri la solidaritat territorial davant noves infraestructures, promovent
com a prioritària la generació distribuïda i les SmartGrids com a model menys impactant i
intel∙ligent.
SETÈ. Sol∙licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que estableix el
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de muntanya, per una
estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el format plurianual i
treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL, consorcis de desenvolupament
econòmic i Consells Comarcals).
VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, i que s’utilitzin els mecanismes
existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau, en la modificació del
PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar ‐les endavant sempre i quan no hagi
de suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures de vital
transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris (mesures 3, 8,
19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar endavant una nova llei, que aquesta es faci
amb la perspectiva d’un medi rural SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR, que
contempli i englobi tots els agents que vivim i treballem al i pel territori rural de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat, l’Ajuntament de Torà, aprova:
1‐ Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE,
INTREGAL I INTEGRADOR”.
2‐

Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
C/ Plaça de Sant Jaume, 4 08002‐ Barcelona
Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació C/ Gran Via de les Corts
Catalanes, 612‐614
08007‐ Barcelona
Sr. Carles Luz i Muñoz
President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya C/ Pujada del seminari, s/n
25280‐ Solsona administracio@arca‐dr.cat
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ANNEX
MOCIÓ PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTREGAL I INTEGRADOR
APARTAT PRIMER:
La importància del programa Leader per als territoris rurals. Una metodologia i un enfocament
totalment vigents i necessaris
El programa Leader que s’implementa a Catalunya per sisena edició des del seus inicis l’any
1991, és una eina bàsica i clau per al desenvolupament dels nostres territoris i el suport a les
activitats socioeconòmiques que s’hi desenvolupen.
Els Grups d’Acció Local són ens de concertació formats per entitats públiques i una majoria de
privades, representatives de l’entramat socioeconòmic dels territoris rurals de Catalunya. Per tant,
estructures privilegiades a l’hora de copsar i concertar la visió sobre la realitat i plantejar
Estratègies de Desenvolupament Local participades des dels nostres territoris rurals. Actualment,
a Catalunya actuen 11 Grups d’Acció Local que estan participats per 141 Agents públics
(bàsicament ajuntaments, consells comarcals i consorcis) i 190 Agents privats (associacions de
productors agroalimentaris, de propietaris forestals, de turisme rural, d’entitats empresarials...).
Volem posar en valor que en el període passat (2007 ‐2013), el programa LEADER va suposar la
creació de 565 empreses, el suport en la millora o ampliació de 958 existents, la creació de
1.697 nous llocs de treball i la consolidació de 8.986 existents. Essent gairebé l’únic programa
que, en temps de crisi, va poder donar suport econòmic i tècnic a l’emprenedoria i a l’activitat
econòmica dels territoris rurals esmentats.
En el plantejament del període vigent, es va demanar als territoris rurals de fer un esforç per
intentar fer arribar a més territori, amb menys recursos, el programa. D’aquest procés en sortí la
fusió entre GALs, passant de 13 a 11 a Catalunya (veníem d’un exercici semblant de l’anterior
període que s’havia passat de 22 a 13). De tal manera que s’ha passat a cobrir 556 davant els
490 municipis que s’abastava mitjançant els GAL en el període passat.
Aquest esforç, sumat a una menor dotació del Programa, perdent 9MEur entre els dos períodes,
han portat a l’aparició de certes tensions en el bon desenvolupament de l’activitat dels Grups
d’acció Local. Portem dues convocatòries d’ajuts a empreses del territori, en la primera només es
va poder auxiliar 261 de 710 projectes presentats. Un índex de desestimació d’ajuts mai aparegut i
que és fruit, principalment, de la menor dotació del programa.
Minvar encara més la dotació al programa, tal i com es diu explícitament en el redactat inicial de la
proposició de llei que motiva aquesta moció, és sinònim de liquidar ‐lo. Des dels territoris rurals i
els agents que compartim l’estratègia Leader de Desenvolupament Local, volem reivindicar amb
aquesta moció la importància d’aquest programa, la voluntat de referenciar ‐lo com a
imprescindible pel reequilibriterritorial de Catalunya, així com demandar la recuperació, en futures
revisions del PDR, dels fons necessaris per a un bon desenvolupament del mateix.
APARTAT SEGON:
Sobre les dinàmiques poblacionals dels territoris rurals a Catalunya
Venim d’uns decennis de canvis profunds i estructurals en les economies dels pobles del medi
rural, amb una pèrdua de pes constant del sector primari, acompanyat d’una terciarització
important en alguns d’ells. Elements que han fet molt més vulnerable i dificultós l’arrelament de les
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persones en el nostre territori rural que cobreix el 73% de Catalunya, on hi viu el 10% de la
població amb una densitat mitjana de 32,7 hab/km 2 (territori objectiu del programa Leader).
Malgrat que el fenomen de despoblació s’ha anat frenant en els últims anys, seguim tenint una
quarta part de Catalunya (23,42%, 162 municipis, molts micropobles) que segueix amb
dinàmiques preocupants de despoblació. L’envelliment poblacional d’aquests territoris és un fet
que demanda d’especial atenció pel que fa a l’articulació de serveis (per a la gent gran i per a les
persones en risc d’exclusió). Alhora que les dinàmiques de “pèrdua de joves”, i “migració interna”
cap a les capitals de comarca, fan difícil el manteniment d’alguns d’aquests pobles i, per tant, del
territori. Tot plegat, amb la conseqüent pèrdua de valor de terrenys agrícoles, dinàmiques de
reforestació, pèrdua de paisatge i biodiversitat –que van a favor del canvi climàtic‐. El relleu
generacional de la pagesia només serà possible si el jovent troba espais rurals actius i vius. Més
enllà de les necessitats estructurals agràries, els serveis al món rural i les comunicacions –tant
viàries com virtuals‐, són elements imprescindibles perquè una persona jove decideixi
incorporar‐se al sector agrari. El futur de les properes generacions de pagesia estan vinculades a
la dinamització dels pobles i espais rurals en els que es desenvolupa la tasca pagesa.
Les polítiques sectorials i la deixadesa de la visió transversal i rural a l’hora d’afrontar certs plans,
projectes o programes nacionals dissenyats massa sovint amb perspectiva urbana, no han facilitat
la lluita contra aquesta tendència (caducitat de la llei de muntanya p.e). Amb tot, les noves
dinàmiques de recuperació de certes activitats i sectors, encara que sigui a petita escala, la
progressió de la societat de la informació i una certa millora de les comunicacions viàries haurien
de fer possible revertir aquesta realitat.
Cal plantejar, també, ponts d’enllaç entre el sistema formatiu i l’economia local, adequant ‐lo a les
oportunitats dels nostres territoris i establint plataformes de retorn dels nostres joves cap a les
empreses i/o oportunitats laborals existents als nostres pobles.
APARTAT TERCER:
Pel respecte a les activitats tradicionals com a valor i futur (pagesia i sector agroalimentari,
sector forestal, cultura i tradició) i la importància de la petita i mitjana empresa en els nostres
territoris
Volem reivindicar la feina de les emprenedores i emprenedors rurals, microempreses, PIMEs i
teixit associatiu, gent compromesa i que són els principals actors i factors d’arrelament al nostre
territori. Que, lluitant contra evidents diferencials competitius de serveis bàsics (cobertura mòbil,
telecomunicacions, infraestructures bàsiques...) i certa llunyania a una massa crítica de clients,
han decidit mantenir‐se o ubicar‐se en els nostres pobles i masies.
Molts d’ells continuant l’activitat familiar, altres reemprenent l’activitat agroforestal i activitats
tradicionals que revaloritzen els recursos propis i ajuden al manteniment de les persones i el
mateix paisatge, actualitzant sistemes ancestrals de maneig territorial i de producció: petits
obradors agroalimentaris, gestors forestals i artesans de la fusta, entre molts d’altres. Activitats
que conviuen i es diversifiquen aprofitant els canvis de tendència tecnològiques i socials, generant
noves oportunitats d’activitat, tant en el sector primari i sector terciari de qualitat, com en la
mateixa indústria i serveis tecnològics (turisme rural, activitats del lleure, nous productes de la
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fusta, biomassa forestal, serveis tecnològics...).Sovint aprofitant sinèrgies del binomi urbà ‐rural,
que caldria treballar perquè acabi essent una oportunitat, més que una amenaça per les
dinàmiques diferencials (evitant qualsevol forma de “moobing rural”, treballant per la
“reculturització rural” dels nous habitant rurals o dels passants turístics).
Malgrat les dificultats, i la ubicació, moltes d’aquestes activitats, actuant de forma cooperativa, han
suportat els embats de la crisi econòmica i han esdevingut elements de valor i elements
tractors‐atractors d’economia local. Caldria desenvolupar accions per enfortir les cooperatives
existents, diversificant‐les i actualitzant els seus serveis. Actors que, massa sovint, estan fora dels
paràmetres de “suport financer i/o institucional” i que, sovint, han de superar un viacrucis de
tràmits i gestions per tal de poder establir‐se i desenvolupar amb comoditat i potència la seva
activitat.
APARTAT QUART:
La custòdia de l’entorn, paisatges, patrimoni natural i la compatibilitat amb l’activitat humana
En general, el respecte pels valors ambientals, paisatgístics i els sistemes naturals és un element
intrínsec dels nostres territoris rurals i de la majoria d’activitats que s’hi desenvolupen.
El cicle de l’aigua, la biodiversitat i el paisatge són fruit, en el nostre país, del binomi natura ‐
activitat humana. Davant els reptes que ens planteja el canvi climàtic, obliga a que siguem encara
més curosos en la custòdia i bon equilibri d’aquesta relació. La gestió forestal sostenible, l’activitat
econòmica, la preservació dels espais naturals protegits, la ramaderia extensiva i el manteniment
dels espais oberts són fruit d’aquesta entesa. Caldria vetllar perquè les normatives i els fons
sectorials (DTES, DARP, Empresa i coneixement, Governació) s’alineessin en una estratègia de
país per als territoris rurals, fugint de la exclusivitat del PDR o de la dependència exclusiva al
DTES per la llei de muntanya, com a exemples. Potser la futura llei de canvi climàtic seria un bon
punt de trobada.
L’abandonament de certes pràctiques tradicionals com la silvopastura dirigida, fan que certs
ecosistemes estiguin en risc. Caldria vetllar per facilitar el manteniment i potenciació d’aquestes
activitats, sempre vetllant per la seva compatibilitat amb el manteniment del territori. I no hi ha altra
manera que fent una revisió dels fons tot reenfocant aquests al pagament de serveis ambientals
(sigui per captació per CO2, per manteniment real de pastures i prats...).
El plantejament excessivament sectorial de la gestió espais protegits versus els ens i actors del
DEL sovint provoquen conflictes territorials, latents i no resolts, que caldria desencallar amb una
nova manera de concertació i gestió conjunta dels mateixos (evitant la sobreposició d’ens de tots
tipus).
APARTAT CINQUÈ i SISÈ:
Millora d’infraestructures i serveis com a base pel reequilibri territorial. Necessitats canviants
De la clàssica reivindicació sobre “més infraestructures de comunicació” hem passat a la
necessitat i millora de reconnexió transversal, trencant l’estructura radial caduca de les
comunicacions, que hauria de permetre la vertebració i redistribució dels centres estratègics.
D’altra banda, són bàsics la recuperació i manteniment dels camins rurals, la millora i organització
del servei ferroviari existent i cal repensar profundament el model de transport públic dels nostres
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territoris rurals, plantejats i heretats de decennis enrere on les necessitats i el model
socioeconòmic eren uns altres.
L’estratègia Smart Catalonia (en procés) i el Pacte Nacional per la transició energètica són
dos dels eixos d’oportunitat pels nostres territoris. Alhora oportunitat i amenaça, perquè
pivoten tots dos sobre l’infraestructura bàsica per on haurà de venir bona part de la recuperació
dels nostres territoris, l’extensió de la fibra òptica i les telecomunicacions. Urgeix i caldria
esmerçar esforços suficients perquè cap poble es quedi sense extensió de fibra òptica i perquè la
cobertura mòbil sigui efectiva a la majoria del territori (som molt lluny d’aconseguir ‐ ho!).
Catalunya mai serà “smart” si no és autosuficient ni alimentària ni energèticament, i això només
pot facilitar‐ho una bona xarxa de telecomunicacions en els nostres territoris rurals que pugui fer
intel∙ligent les infraestructures de generació energètica renovables que estan per venir. Caldria
plantejar un marc legal clar i suficient perquè no es repeteixin errors històrics de
depredació empresarial‐urbana. Fagocitant el recurs sòl‐aigua‐aire, generant energia en els
territoris rurals, però sense deixar‐hi ni economia ni benefici (vegi’s la història passada en l’inici de
l’energia hidràulica i, més recentment, la implantació de l’eòlica).
Per tant, caldria concretar com aterraran o es faran extensius aquests elements, fent
partícips els actor rurals sempre que es pugui, evitant la capitalització d’aquests processos de
transició territorial per part de grans corporacions de base deslocalitzada que no faran més que
agreujar la situació actual, enlloc de generar veritable economia local, innovadora i durable.
Sempre és clar, preservant els valors naturals i la qualitat dels ecosistemes naturals.
APARTAT SETÈ:
Les prioritats per a un Desenvolupament rural integral i integrador
En els darrers anys s’ha estès com a praxi del nostre govern autonòmic i de l’estat, generar
estratègies, plans, programes i processos de reflexió amb una visió excessivament sectorial i
urbana, sovint desconnectats entre ells i faltats de la visió i de la realitat que es viu en els territoris
rurals. D’aquests s’han desplegat instruments financers o fons que aterren als territoris mitjançant
els seus actors locals o econòmics i dels que, bàsicament, se n’han pogut beneficar municipis
grans o entitats socioeconòmiques potents.
De tots els fons que s’han mobilitzat, destaquen els que s’han obligat a vincular‐se estrictament a
una estratègia supramunicipal territorial (comarcal o supracomarcal) elaborada pels propis
territoris, i que ajuden a la concertació real d’actors operant com a “contractes‐ programa” de
dinamització socioeconòmica local, d’obligada concertació en el plantejament i execució en els
nostres territoris rurals, com han sigut el Programa Treball a les 7 comarques del SOC, les
polítiques de joventut o serveis socials alguns exemples reeixits. Però l’únic realment plurianual de
plantejament i d’obligada concertació público ‐privada ha sigut el Programa Leader. Programes, els
anteriors, que forcen l’entesa entre ens i actors del territori, que plantegen un marc estratègic de
desenvolupament territorial i doten els ens responsables de l’aplicació de fons suficients com per
poder treballar el Desenvolupament Local Participatiu. Evitant el desavantatge estratègic dels
territoris rurals, més magres en musculatura organitzativa tècnica enfocada al Desenvolupament
econòmic, davant les convocatòries de pública concurrència generades per diferents
departaments de la Generalitat. I que ha comportat històricament una competència, sovint insana,
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entre ens, actors i agents locals i territorials, enlloc de promoure la cooperació i transferència
d’experiències d’èxit.
Caldria doncs, una alineació entre els fons destinats a la promoció del desenvolupament econòmic
local i atenció a les persones, sobretot pel que fa als nostres territoris rurals, especialment fràgils
(FSE‐SOC, FEDER‐Governació, FEADER‐DARP...). A més, tenint en compte que en el període
Europeu vigent (2014‐2020), la Comissió Europea havia proposat i deixat obert que certs
programes com el Leader, poguessin treballar amb una dotació multifons que permetés
implementar des de la base Local les estratègies de Desenvolupament Territorial. Proposta
que no va acabar de cristal∙litzar, entre d’altres raons, per la organització en compartiments
gairebé estancs de les nostres administracions.”
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 cosa oficial que va destinada a particulars i pel que sembla estaria
en perill, per aquest motiu els responsables juntament amb els ajuntaments que en formen part
aposten perquè això continuï.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE
LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER
UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE
POBRESA ENERGÈTICA.
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 CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR
ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A
LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA
LES TARIFES ELÈCTRIQUES
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la regulació del
sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells necessaris de qualitat i al mínim
cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre un nivell de
competència efectiva en el sector elèctric, basat en els principis de protecció mediambiental d’una
societat moderna.
També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric serà un
principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i demés subjectes compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”.
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Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les temperatures, assistim a
un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre país. Aquest fet, que ara arriba al seu
punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el que intervenen diversos factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra societat. La llei
apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys milionaris
degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han pujat un 73% i en els
últims 6 mesos un 25 %.
Però , per què s’incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta pregunta conté
alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern, si no únicament a la
concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei de l’oferta i la demanda, d’un
sistema de regulació ineficient i que té com a conseqüència que siguem el país amb el preu mes
alt del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24 % als darrers sis anys; la factura de
les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el consum ha caigut un 30
%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les afirmacions actuals que fan servir les
companyies (més demanda, més preu) i és resultat de l’actual sistema de regulació del mercat
nacional que té com a conseqüència que siguem el tercer país amb el preu mes alt per al sector
domèstic. Tot plegat , un esquinçament per a les butxaques de les famílies i uns grans beneficis
per a les companyies. Les tres principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas Natural-Fenosa),
van superar el 5.000 milions de benefici el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de tarifació. En
aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i comercialitzadors, en mans de les
grans corporacions esmentades, amb el suport secundari del transport a càrrec de Red Eléctrica
Española.
A conseqüència d’aquest abusos per les pujades desmesurades que fan les companyies, la
Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el augmento de los preciós de la luz en
defensa de los intereses de los consumidores y en caso de apreciar irregularidades en la fijación
de las tarifes, la fiscalia podria interponer una demanda contra las compañias eléctricas”.
En aquest sistema, hora a hora , les comercialitzadores presenten les seves comandes perquè les
serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és l’agregació de tres, en funció de
l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar o hidràulica ) i finalment centrals de carbó i
gas. En primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no es poden apagar en funció de la
demanda, després de les renovables i, si és necessari, de l’electricitat que generen combustibles
fòssils. En aquesta cistella del preu final les renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el preu
més baix, mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de consumidors
critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i hidroelèctriques obtenen
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grans beneficis perquè tenen amortitzades completament les seves instal·lacions gràcies a
l’arrossegament de preus marcat per les que cremen combustibles fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el consum directe
no representa ni el 30 % de la factura. Tenim, per exemple, el gravamen del peatge d’accés, el de
la potència contractada, ajuts al carbó i renovables, la moratòria nuclear o el cost de compensar
les comunitats insulars i un IVA del 21 %. Tot això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat absolutament
oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació sobre l’ús d’aquest tipus
d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les famílies, si reduïm la part que fa
referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que la legislació
que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia. Aquesta normativa no
contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic.
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica, millorar el
confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra el canvi climàtic perquè
en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte
hivernacle.
LA POBRESA ENERGÈTICA
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments bàsics a els
persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans companyies no han fet cas a
la normativa europea o nacional ni als acords sobre pobresa energètica aprovats pel Parlament de
Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la mort d’una persona gran a Reus perquè la
situació arribés a un punt d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la greu crisi social
i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones estan en el llindar de la
pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura adequada ni pagar les factures de llum
i de gas. L’any 2015, un 19,6 % dels i les catalanes manifestaven tenir dificultats per pagar les
despeses de l’habitatge on residia i el 10,9% de les llars catalanes declaraven no poder mantenir
l’habitatge a una temperatura adequada, més del doble respecte 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la crisi
econòmica, esdevenint un fenomen estructural que respon principalment a l’increment dels preus
dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les companyies
amb l’objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa
energètica. Aquest conveni ha esta consensuat entre la Generalitat, les Diputacions, l’AMB, la
FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat, que haurà de signar amb les companyies aquest
compromís que assumeixin el 50 % de les depeses generades per aquest tipus de pobresa,
percentatge que segurament és insuficient. L’objectiu és evitar els talls de subministraments i un
repartiment del cost entre totes les parts implicades.
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El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d’informar dels drets que tenen
les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans d’interrompre qualsevol
subministrament, les empreses subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un
informe que acrediti si la persona es troba en situació de “risc d’exclusió residencial”.
El procediment estableix que l’ Ajuntament haurà d’enviar un informe a l’empresa en un termini de
15 dies. En cas de no enviar-lo, s’entendrà que la persona o família es troben en una situació de
risc d’exclusió residencial. També haurem d’informar a aquestes famílies dels ajuts de què
disposen. Un cop s’hagi fet aquest procediment, les empreses subministradores hauran de
mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de risc.
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar els nostres
drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els talls
intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa sovint. No admetrem
com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del consumidor per justificar els continus
talls en el subministrament. Cal requerir un pla d’inversions per al sanejament i millora de la xarxa
elèctrica dels nostres municipis. És necessària una modernització i reforç de els instal·lacions.
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres dels nostre
pobles i ciutats un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat pels carrers i
incompleixen clarament la legislació en accessibilitat. Fa mes de 10 anys que les companyies no
inverteixen en la retirada d’aquests pals que ocupen la via pública de manera discriminada.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents ACORDS:
1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el conveni
elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament i
l’assumpció per part de les companyies dels costos derivats de la signatura del conveni.
2. Exigir a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les instal·lacions
elèctriques als nostres municipis, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.
3. Exigir a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la retirada de
pals que existeixen en molts carrers dels nostres pobles i ciutats del territori, que els fan
intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya que continuï aplicant un control i seguiment del que
s’exigeix a les companyies en els dos punts anteriors.
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5. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament perquè es tingui en
compte l’energia renovable així com aconsellar-ho als ajuntaments pels seus contractes.
6. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de
Catalunya, Ajuntaments, Sindicats i Companyies subministradores que operen a Lleida.”
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 va arribar abans de la “micro” nevada del passat 25 de març
i va ser aprovada per la Diputació de Lleida. I pel que respecte a Torà els “microtalls” en cosa de
10 anys cap aquí s’han anat reduint molt.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe) pregunta si aquí a Torà hi havia una empresa que es veiés afectat per
aquest tema.
El Sr. Alcalde li respon que hi ha una fàbrica i que ja s’han dut gestions amb endesa.
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
26/2017
27/2017
28/2017
29/2017

DATA
01/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
09/03/2017

30/2017
31/2017
32/2017

14/03/2017
16/03/2017
20/03/2017

33/2017
34/2017
35/2017
36/2017

20/03/2017
24/03/2017
31/03/2017
31/03/2017

37/2017

31/03/2017

38/2017
39/2017

25/04/2017
26/04/2017

TÍTOL
Contractació de personal Llar infants per necessitats del servei
Inici expedient i tràmit audiència ordre execució Plaça de la Creu
Devolució garantia definitiva construccions trull, sl
Incoació expedient Restauració realitat física alterada i ordre jurídic
vulnerat en relació amb les obres executades
Aprovació del marc pressupostari 2018-2020
Denegació annex llicència urbanística exp. 1_2016
Aprovació de la sol·licitud Ajut directe Reparació de varis sots del
camí municipal Torà a Ardèvol
Baixa padró fiscal per canvi denominació social de l'empresa
Convocatòria JGL 29/03/2017
Aprovació de les nòmines del mes de març
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes d'abril de
2017
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes d'abril de 2017
Convocatòria de la JGL 28/04/2017
Delegació al regidor Sr. Joan Closa Viladrich per a la celebració
matrimoni civil
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40/2017
41/2017
42/2017
43/2017

27/04/2017 Aprovació sol·licitud de subvenció càrrecs electes
28/04/2017 Aprovació de les nòmines del mes d’abril
28/04/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de maig
de 2017
28/04/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de maig de 2017

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.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret núm. 31/2017.
El Sr. Alcalde li respon que fa referència la desestimació d’una sol·licitud per fer un paviment
davant un local amb la col·locació d’uns ressalts de cautxú.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que en la mateixa zona es va donar una llicència amb un
clausulat similar al que es va donar en la legislatura passada i ell estan a l’oposició era del tot
contrari a donar aquestes llicències d’obres.
El Sr. Alcalde li respon que aquesta obra a què es refereix ella hi havia obert un expedient de
restauració de la legalitat urbanística d’enderroc final legislatura 2007-2011 i no es va prosseguir ,
donant-li la llicència. I la que estem tractant ara és diferent perquè no suposa cap ressalt ni
obstacle en la via pública.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), seguint
el fil conductor de la conversa, pregunta sobre les pintades que hi ha davant del local.
El Sr. Alcalde li respon que s’ha de mirar la intencionalitat en que s’han fet perquè la reserva de
l’espai encara no ha estat autoritzat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que potser s’hauria de ser més exigents alhora d’autoritzar aquesta reserva
d’espai.
9.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Deliberació del TSJCatalunya
El Sr. Alcalde informa al Ple que el dia 8 de maig de 2017 es reunirà el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per deliberar sobre el tema del pleit amb Llobera, l’advocat va dir que entre
15 dies i 1 mes sortiria la sentència.
b. Camí d’Ardèvol .
El Sr. Alcalde informa al Ple que es va fer una sol·licitud a la Diputació de Lleida per les obres
efectuades, i donaran uns 50.000,00 € en conjunt, que inclou tant el tram de Pinós com el de Torà,
i inclourà la despesa que ja efectuada.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que en el llibre electoral hi diu que
farien audiències públiques trimestrals, i pregunta quantes se n’han fet.
El Sr. Alcalde respon:
Que cap, que en el moment que es va posar al programa ja va dir que seria de difícil
compliment i, a més, veient l’assistència que hi ha als plens, fa témer que l’audiència
pública trimestral també seria d’escassa assistència.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que també es van comprometre a estudiar si a la plaça del vall
es posarien unes pilones i voldria saber si hi ha alguna impossibilitat tècnica. Afegeix que
si es posen pilones a ambdós costats pot dificultar el pas de vehicles, camions petits...
El Sr. Alcalde respon:
Que es barregen coses perquè la petició efectuada és més per separar la zona de jocs,
referent a la col·locació de pilones a ambdós costats de la plaça, cal deixar 3 metres per
poder circular, i aquestes pilones han de ser mòbils i que no es trenquin, de totes maneres
el tècnic encara no ha portat res.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que ja s’havia arribat a marcar els punts del costat de l’escola i el tècnic havia
portat un catàleg i preus, però no es va arribar a escollir res.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe) pregunta si s’ha pensat fer alguna cosa sobre l’hort del Sr. XXX.
El Sr. Alcalde respon:
Que acceptaran les crítiques que vulguin però cal tenir present que en aquest hort hi han 4
llicències urbanístiques donades al llarg de la legislatura passada i van ser atorgades per
unanimitat i l’únic tema que li van denegar és al paret i això li va autoritzar el jutge. Afegeix
que el secretari no vota en les juntes, en resposta a les al·lusions que efectúa el Sr. Màrius
al dir que això “era cosa de l’anterior secretari”.
S’entra en un debat sobre les llicències que es van atorgar en l’anterior legislatura sobre
aquesta finca.
Seguint aquesta conversa la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), afegeix que es van resistir fins on van poder a donar-li la
llicència, però va arribar un moment que s’havia de donar.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, els hi diu que potser van tenir una posició molt feble.
Els regidors el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ i la Sra.
Mercè VALLS i QUEROL li responen que van lluitar de valent.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL afegeix que s’hauria de mirar d’obrir expedient per l’ús
que se’n fa.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta a l’equip de govern actual si s’han plantejat de
revisar els actes administratius, encara que això comportaria una indemnització.
L’Alcalde li respon que si hi ha un element sòlid on agafar-s’hi es farà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta sobre l’estat de la delimitació entre els municipis de Torà i Pinós.
El Sr. Alcalde li respon:
Que la Generalitat no ha dit res més, afegeix que va demanar al Sr. Burgueño que mirés
en el nomenclàtor de 1860 (que és el més precís i el que es fa servir) si sortia Grumau, Cal
Melcior/les Codinetes, l’Hostal del vent i la Petxa, el resultat ha sigut que d’aquestes 4, 3
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apareixen en el nomenclàtor de Pinós i l’altra no hi és perquè suposadament és posterior al
nomenclàtor.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si hi ha algun problema en el municipi amb les
Tv privades, perquè té interferències sobretot en el cap de setmana, o si pel contrari és un
tema de la seva antena.
El Sr. Alcalde li respon:
Que és més fàcil que solin fallar les cadenes catalanes i segurament deu ser un problema
de la seva antena.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que potser pel Roser s’hauria de fer una bona neteja
al poble i una sega perquè amb la pluja s’ha embrutat més del habitual.
El Sr. Alcalde li respon:
Que diumenge al matí el treballador municipal farà un repàs als llocs per on es passarà, i
que per poder tenir el poble en condicions faria falta una altra persona.

Intervencions del públic


Des del públic es posa en coneixement del Ple que un dia a la nit hi havia home tancat dins
del cementiri amb un animal de companyia, i que per normativa sanitària això no està
permès.

El Sr. Alcalde li pregunta sobre la identitat d’aquesta persona i alhora li confirma que per normativa
no es permet entrar amb animals de companyia als cementiris municipals.


Des del públic s’efectua una queixa per la col·locació d’unes taules a l’altura del pas de la
portella que dificulten la circulació.

El Sr. Alcalde li respon que es mirarà perquè se li ha de delimitar la zona.


Des del públic es creu que, referent al tema que s’ha comentat en la sessió dels talls
elèctrics, l’empresa a què s’han referit, no pateix aquests “microtalls” perquè està ubicada
aprop d’una línia d’alta tensió; afegeix que s’hauria de mirar si compleix la normativa de
sonoritat perquè en les nits d’estiu, des de les primeres cases del poble, se sent un soroll
molt fort.

La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que, per temes sanitaris, per la tipologia de
producte que fabrica aquesta empresa no pot tenir mai les portes obertes.
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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