ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 5/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

2 de JUNY 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
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:
DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
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El Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència del debat i votació del punt:
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT.
Ho justifica pel fet que no és convenient demorar la seva aprovació pel fet de què la proposta
afecta la celebració dels plens en horari d’estiu. Els 9 membres del Ple presents, dels 9 que el
composen, voten afirmativament la inclusió a l’ordre del dia del ple d’avui d’aquest expedient i, per
tant, amb el quòrum de l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
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 ( 5 de maig de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Torà.
3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança municipal de gossos
perillosos.
4.- Aprovació, si s’escau, de la bonificació del 95 % de l’ICIO presentada pel Club de
tennis Torà.
5.- Punt d’Urgència: Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim de sessions
del ple de l’ajuntament.
6.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 1r
trimestre 2017.
7.- Donar compte de la relació de decrets.
8.- Informes d’alcaldia .
9.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 5 DE MAIG DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 5 de maig de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Intervencions: Cap.
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.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts
càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per
la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs
de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre
els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més
d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups
d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del país juntament amb
una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren oportú, l’adoptin com a propi introduinthi, si escau, les modificacions que creguin necessàries.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya es
considera un instrument idoni per regular el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local,
així com per complir amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula més adequada per
vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà.
Seguidament es transcriu literalment el codi de conducta objecte d’aprovació:
“CODI CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Índex:

1. Introducció
2. Objecte
3. Àmbit subjectiu
4. Principis ètics i de bon govern
5. Normes de conducta dels alts càrrecs
6. Mecanisme de control intern
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

7. Règim sancionador
8. Aprovació, vigència i revisió del codi
1. Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti
i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si
escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.
Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Objecte
Aquest codi té dos objectius fonamentals:
 Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les
normes de conducta que se’n deriven.
 Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació
dels ens locals.

3. Àmbit subjectiu
El present codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. Als efectes del codi tenen la
condició d’alts càrrecs:
 Els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes.
 Els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de
règim local.
 Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms,
entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social
íntegrament públic.

4. Principis ètics i de bon govern
Principis ètics
Les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han d’actuar, en l’exercici de les seves
funcions, d’acord amb els principis ètics següents:
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 Respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques.
 Integritat i exemplaritat com a criteris essencials en l’exercici del seu càrrec i en benefici
exclusiu dels interessos públics.
 Igualtat de tracte de totes les persones i la no-discriminació per raons de naixement, ètnia,
gènere, opinió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una
actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos.
 Responsabilitat i professionalitat en les seves actuacions.

Principis de bon govern
 Satisfacció de l’interès públic general: actuar amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció dels
interessos generals de la ciutadania, que es fonamenta en la imparcialitat i l’interès comú.
 Transparència i rendició de comptes: treballar per garantir la transparència de les actuacions
i decisions dels ens locals i retre comptes a la ciutadania de les decisions i actuacions
administratives que s’adoptin per garantir el dret de la ciutadania a una informació accessible i
comprensible.
 Participació: facilitar mecanismes de participació amb tots els sectors socials del municipi, i
tenir en consideració les seves aportacions en l’adopció i la presa de decisions, així com en la
introducció de mecanismes d’avaluació dels serveis i les polítiques públiques.
 Qualitat: assegurar la qualitat dels serveis que són competència de l’ens locals per garantir el
compliment dels seus compromisos, tant pel que fa al procés com al resultat.
 Accessibilitat i simplificació: impulsar una administració accessible i receptiva a les peticions
de les persones, mitjançant l’ús d’un llenguatge administratiu clar i comprensible i garantir
l’equitat en l’accés als serveis, als recursos i a la informació sobre les matèries o els assumptes
que els usuaris tinguin dret a conèixer, respectant sempre la protecció de dades i el dret a la
privacitat.
 Agilitat, eficàcia i eficiència: actuar amb proporcionalitat, garantint el bon ús dels béns
públics, i respondre amb agilitat les necessitats de la ciutadania per mantenir i enfortir la
confiança dipositada mitjançant el sufragi universal.
 Col·laboració i coordinació interadministrativa: establir mecanismes de coordinació entre
les administracions, i cercar i implantar fórmules d’integració d’informació i serveis.
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 Modernització i millora contínua: impulsar la modernització i la millora de la gestió contínua
de l’Administració local, de manera que s’orienti a satisfer les necessitats de la ciutadania i
s’incrementi la qualitat dels serveis.
 Desenvolupament d’una cultura ètica en l’organització de l’ens local, que incorpori el vessant
ètic en el seu desplegament normatiu i competencial, així com en la prestació dels serveis.

5. Normes de conducta dels alts càrrecs
Compromisos generals
 Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni
utilitzar-ne com a fonament de la pròpia actuació.
 Formular, a l’inici del mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i
de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament. Aquesta declaració s’ha
d’actualitzar en qualsevol moment del mandat sempre que variïn les circumstàncies o els fets,
així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s’entén sens perjudici del
compliment de les obligacions establertes en matèria d’incompatibilitats.
Compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès
Existeix conflicte d’interessos quan concorren interessos públics i privats de tal manera que
poden afectar l’actuació independent, objectiva, imparcial i honesta en l’exercici de les funcions i
en la presa de decisions públiques.
Davant d’aquestes situacions, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest codi han de
seguir els principis següents:
 Actuar amb independència i sense condicions per conflicte d’interessos públics i/o privats,
amb objectivitat i imparcialitat, sense prejudicis ni favoritismes.
 Abstenir-se de participar en els assumptes que tinguin un interès personal, directe o
indirecte, i també d’utilitzar el seu càrrec i/o les prerrogatives institucionals per atorgar-se, a si
mateixes i/o a terceres persones, qualsevol tipus de benefici, ni dur a terme cap tipus d’activitat
privada que, directament o indirectament, entri en col·lisió amb els interessos públics.
 No acceptar regals, donacions de particulars i d’entitats públiques o privades, fora d’aquells
regals de cortesia que li siguin lliurats per raó del seu càrrec. En aquests supòsits es faran
públics, a través del portal de la transparència, els béns acceptats com a regals, i caldrà
especificar el bé o regal acceptat, l’entitat o particular que l’ha lliurat i la seva destinació final.
En cap cas podrà ser per a ús personal de l’alt càrrec.
 No acceptar invitacions per a àpats ni per a esdeveniments que no estiguin relacionats
amb el seu paper institucional. En tot cas, es publicaran al portal de la transparència les
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assistències que realitzin en representació de l’entitat, amb especificació del dia i l’objecte de
l’acte i l’entitat que lliura la invitació.
 Acceptar només el pagament de viatges, desplaçaments i allotjaments per part d’altres
administracions públiques o d’entitats públiques dependents d’aquestes, universitats o entitats
sense ànim de lucre, quan hagin d’assistir convidades oficialment per raó del càrrec a una
activitat relacionada amb les seves responsabilitats. No han d’acceptar el pagament de viatges,
desplaçaments ni allotjaments per part d’una empresa privada ni d’un particular.
Excepcionalment, per acord del ple o de l’òrgan competent, es podrà autoritzar l’acceptació del
pagament de viatges, desplaçaments o allotjaments per part d’una empresa, entitat privada o
un particular, en supòsits d’interès públic degudament justificats. Qualsevol invitació s’ha de fer
pública, amb esment de l’entitat, persona física o jurídica, el lloc i el motiu de la invitació.
 Fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, especialment en l’execució
pressupostària, la concessió d’ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de
personal, i garantir que els processos es desenvolupen d’acord amb els principis de
transparència, legalitat, publicitat, imparcialitat i objectivitat, incorporant-hi criteris de
sostenibilitat i igualtat de gènere.
 Publicar, en el portal de la transparència, les entrevistes, reunions o similars que mantinguin
amb persones físiques o jurídiques que siguin considerades grups d’interès, d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i la normativa de
desplegament.
Compromisos en relació amb la ciutadania
 Proporcionar tota la informació derivada de les actuacions en l’exercici de les seves funcions
i competències, mantenint únicament el secret o la reserva en els casos en què la Llei exigeixi
la confidencialitat o en els que puguin resultar afectats drets o interessos de terceres persones,
d’acord amb la normativa d’aplicació.
 Mantenir la confidencialitat i reserva respecte de la informació obtinguda per raó del càrrec,
sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa de transparència, i, en tot cas,
sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.
 Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària i les finalitats per a les
quals s’han concebut, facilitant la rendició de comptes, i en compliment de l’obligació de
respondre de les actuacions pròpies i de les dels òrgans que dirigeixen.
 Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania
i facilitar la seva participació en la presa de decisions a través d’instruments de participació i
col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

6. Mecanisme de control intern
La corporació ha d’aprovar un mecanisme de control intern que vetlli pel compliment del codi.

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

Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:
 Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi.
 Formular recomanacions i propostes de millora.
 Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que
correspongui en cas d’incompliment del codi.
 Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
 Promoure la difusió i el coneixement del codi.
 Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà
públic a través del portal de la transparència.
El funcionament d’aquest mecanisme de control intern s’ha d’aprovar per l’òrgan competent.

7. Règim sancionador
El règim sancionador aplicable als alts càrrecs, en cas d’incompliment de les normes d’aquest
codi, és el que s’estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

8. Aprovació, vigència i revisió del codi
Aquest codi s’ha aprovat per l’òrgan competent i es mantindrà vigent mentre no se n’aprovi
expressament la seva modificació o derogació.”
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà, el text íntegre del
qual s’annexa a la present resolució.
SEGON. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs
de l’Ajuntament de Torà, el seu funcionament es regirà per l’establert en el Reial Decret
2568/1986.
TERCER. Demanar als grups polítics municipals que designin el seus representants en
l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de
Torà, en el termini de deu dies hàbils des de l’adopció d’aquest Acord.
QUART. Fer públic aquest Acord, el Codi de conducta en el Portal de la transparència de
l’Ajuntament i comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
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Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica al Ple que l’aprovació d’aquest codi de conducta és d’obligat compliment, és
un codi consensuat entre les diferents administracions.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que això ha sortit per grans llocs on es maneja molts diners.
El Sr. Alcalde, diu que aquest codi serveix per tot arreu i que hi ha situacions que també es poden
donar aquí.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que ell es podria trobar en situacions de conflicte d’interessos.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que davant una situació de conflicte d’interessos els regidors n’han d’estar informats.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, li respon que s’ha de ser estricte amb tots els regidors i en tots els
apartats.
El Sr. Alcalde, diu que a més l’aprovació del codi de conducta comporta la creació d’una comissió
de seguiment que hi ha de formar part un representant de cada grup polític en funció proporcional
de la seva representació al Ple.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que el seu grup designa el Sr. Rubén Pastor i Tomàs.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que el seu grup el designa a ell mateix.
El Sr. Màrius Codina i Closa , en formarà part com a regidor no adscrit.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta quina serà la funció d’aquesta comissió de seguiment.
El Sr. Alcalde li respon que serà valorar si hi ha una conducta susceptible de ser sancionada.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que una vegada un representant artístic li va oferir un regal,
però el va refusar, afegeix que ella mai n’ha acceptat cap de regal i que creu que el greu és lucrarse, auto adjudicar-se obres, serveis i que tot això va per aquí.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, li diu que li costa creure que mai no hagi acceptat cap regal perquè
hi ha molts ajuntaments que se’ls hi dona o se’ls ofereix regals i li consta que alguns d’aquests
ajuntaments els alcaldes els acaben acceptant, per aquest motiu, se li fa estrany que a Torà mai
els hagin ofert regals.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon que ja ha explicat un cas que es va donar i que van
refusar.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA li diu que vol finar molt prim amb el tema dels conflictes d’interessos
que davant d’aquestes situacions si es donen ell s’abstindrà, afegeix que es sorprèn que en 4-8
anys que ha estat alcaldessa ningú li hagi ofert res, ni invitat en un dinar...
i la Sra. Mercè VALLS i QUEROL li respon que segurament tots en algun moment hem fregat i
passat la línia; alguns intencionalment.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que està totalment en contra i que no val
generalitzar perquè ell no ha acceptat mai res.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que s’ha de ser rigorós però no més enllà del que diu el codi,
no s’ha de portar a l’extrem sempre que es posi en coneixement de l’Ajuntament ni es lesioni els
seus interessos .
El Sr. Alcalde diu que fins ara hi havia certa discrecionalitat.
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta si s’han minvat les despeses en dietes i locomocions.
Afegeix que informarà a l’Alcalde si es troba en una situació de conflicte d’interessos i si es donés
el cas, intentarà que la seva actuació sigui el més transparent possible.
El Sr. Alcalde li respon que efectivament s’han reduït les despeses en dietes i locomoció. També
afegeix que ja fa anys que ell no factura a l’Ajuntament , i que no hi ha hagut cap adjudicació
directa de l’Ajuntament cap a l’empresa de l’Alcalde perquè l’ADF és una entitat privada que no té
res a veure amb l’Ajuntament, i el codi de conducta diu que davant una situació de conflicte
d’interessos s’han d’abstenir.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon que fa mal d’ulls i èticament ho havia de comunicar a
l’Ajuntament i que fora del Ple no es va explicar res.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que quan la Mercè ha parlat de l’adjudicació directa no sabia a
què es referia però ara sabent per on anava diu que fora Ple el Sr. Alcalde ho va explicar i per
aquest motiu el seu grup no va insistir perquè les explicacions que van donar els hi van resultar
correctes.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que si no s’hagués portat aquest punt de l’aprovació del codi
de conducta al Ple no hauria tret aquest tema.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que la honradesa dels regidors és important i per això és bo
parlar-ne.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, diu que si cadascú sap el que ha de fer no té perquè haver cap
problema.
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
SOBRE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ i el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe); la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
Abstencions: 1 ( el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament de Torà va aprovar l’ordenança municipal sobre gossos potencialment
perillosos que va ser publicada en el BOPL núm. 239 de data 30/12/2013.
Atès que aquest consistori ha rebut una petició verbal per part de la ciutadania d’efectuar una
modificació en l’art. 8 de l’ordenança municipal que regula la caducitat de la llicència, que
actualment establert una durada de les llicències de 3 anys, a fi i efecte d’adaptar-la a la normativa
estatal recollida en l’art. 3.3 del Reial Decret 287/2002.
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Vista la proposta de modificació de l´ordenança reguladora municipal sobre gossos potencialment
perillosos al municipi de Torà per adaptar-la a la normativa estatal (art. 3.3 del RD 287/2002)
2. FONAMENTS DE DRET
-

Articles 4.1.a), 22.2.d), 22.4, 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
Articles 8.1.a) i 178 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.
Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals

L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a
informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la
publicació posterior del text íntegre.
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la Corporació,
aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria simple, sense que calguin quòrums
qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
L’article 178.1.c) del TRLMC disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament
amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
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 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.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal sobre gossos potencialment
perillosos, d’acord amb el text que segueix:
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
Article 8. Caducitat de la llicència
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“La vigència de la llicència caduca als 5 anys de la seva expedició i es pot renovar per períodes
successius de la mateixa durada. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en
què el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits que estableix l'apartat anterior.
Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular
en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es produeixi, a l'òrgan competent del
municipi al qual correspon la seva expedició.”
SEGON. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a l’e-tauler i a un diari, i
s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions que hagin exercit la iniciativa per un període
de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
modificat de l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, a l’e-tauler, al BOP i
també s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica el text modificat.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.
CINQUÈ. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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 modificació ha vingut perquè s’ha tingut una queixa perquè la
normativa estatal diu que la renovació de la llicència és cada 5 anys, tot i que és cert que
l’ajuntament pot ser més restrictiu, les renovacions d’aquestes llicències implica pels titulars
efectuar molts tràmits ( test psicotècnic...) que comporten un cost econòmic.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si des de l’Ajuntament es fa algun tipus de control.
El Sr. Alcalde diu que quan es té alguna queixa s’actua.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que no hi ha gaires llicències i producte d’un atac es va regular , van posar 3 anys per les
circumstàncies del gos, propietari i per tenir d’aquesta forma un control més directe. Afegeix si per
una llicència o persona afectada val la pena passar la renovació dels 3 a 5 anys, també diu que es
va aprovar aquesta ordenança per regular aspectes com portar el gos lligat, els excrements...
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que per part de l’Ajuntament s’hauria de requerir a tots fer un
registre mínim, un cens mínim, ara canviar de 3 a 5 anys és de cara a la galeria. Afegeix que si no
s’ha d’aplicar l’ordenança es derogui. També afegeix a la seva intervenció que fa un temps va
denunciar el cas d’un gos deslligat i que ja ha constatat que ara ja va degudament lligat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que s’ha de controlar també el tema
sanitari, sobretot el fet de què alguns gossos es banyin a la font.
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que s’hauria de fer un avís a la gent perquè els gossos no es
banyin a la font.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que amb 4 anys la gent ha tingut temps de venir a censar
els gossos a l’Ajuntament, no s’arriba a tot arreu per això caldria demanar suport als forestals.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que el forestals van oferir-se a fer un control però a la pràctica no han
vingut.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que la solució no és passar de 3 a 5 anys, que en tot cas es
podria establir una bonificació sobre la quota per bones pràctiques.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que ho faria de 3 a 5 anys perquè el ciutadà ja està suportant
molts impostos i per més normativa que es faci mai suplirem la responsabilitat del propietari.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que comparteix la postura del seu company el Sr. Josep M.
Alsina i Simó.
El Sr. Alcalde diu que això és el que va tenir en compte alhora de proposar aquest acord, afegeix
que qui ho ha sol·licitat és qui ho té tot correcte.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta que davant de qualsevol incident
amb un gos qui n’és el responsable.
El Sr. Alcalde li respon que el propietari del gos a no ser que sigui un gos abandonat o hi hagi una
denúncia feta a l’Ajuntament i no s’actuï, fins ara tots els casos que ha hagut de gossos
abandonats s’han resolt favorablement.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, efectua la explicació del vot dient que tot i que han votat a favor
demana que des de l’ajuntament es facin crides perquè la gent vingui a censar els gossos.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BONIFICACIÓ 95% ICIO PRESENTADA PEL CLUB DE
TENNIS TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); la
Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU); i el Sr. Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
Abstencions: 1 ( Sr. Roman RAGA i LLEIDA regidor del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Coberó Dolies, en representació del Club de Tennis
Torà, per la bonificació de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística (exp.
9/2017) atorgada per Junta de Govern Local de data 28/04/2017 per la Construcció de la segona
pista de pàdel en la zona esportiva i que consta d’un pressupost de 20.699,99 €, i una liquidació
de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística (exp. 9/2017) per import de
620,99 €.
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Atès que en l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i
obres, hi consta la següent bonificació:
“Es concedirà una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Atès que la construcció d’aquesta segona pista de pàdel evidencia l’ús creixent d’aquesta
instal·lació per la població fet que constata l’afavoriment de l’esport i les relacions socials entre la
gent del municipi, per tot això, es considera que és una obra d’especial interès per concórrer
circumstàncies socials i d’interès general per la població.
Vist l’exposat es considera escaient procedir a l’aprovació de la bonificació regulada per
ordenança fiscal en l’art. 4. Bonificacions.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Declarar la construcció de la segona pista de pàdel com una obra d’especial interès per
concórrer circumstàncies socials.
SEGON.- Aprovar la bonificació del 95% de l’ICIO, que representa una bonificació de 589,94 €.
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 club de Tennis va demanar poder fer una segona pista de pàdel, hi ha un
conveni molt favorable per l’Ajuntament on ja hi consta l’opció de fer més d’una pista, afegeix que
en la primera pista també van sol·licitar una bonificació i se’ls hi va aprovar.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que l’únic que no li ha agradat és treure els arbres.
El Sr. Alcalde li respon que la llicència d’obres es va donar condicionada a què reposessin els
arbres en un altre lloc.
5.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT.
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
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1.1.

El 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir
en sessió pública el dia 13 de juny.
1.2.
En sessió plenària extraordinària de data 2 de juliol de 2015, es va aprovar el règim de
sessions del ple de la Corporació, establint quan es farien les sessions ordinàries i
assenyalant el dia i hora de celebració, les sessions ordinàries del Ple, el primer divendres de
cada mes a les 21.30 hores a l'estiu i a les 20.30 hores a l'hivern. La temporada d'estiu o
hivern la determinarà el canvi d'horari oficial. Si hi ha algun festiu aquella setmana es
passaran al segon divendres del mes.
1.3.
Atès que els regidors han proposat efectuar un canvi d’horari en les sessions ordinàries del
Ple de l’estiu, unificant l’horari de tot l’any a les 20:30 hores, sense fer cap distinció entre
hivern i estiu.
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 98
del Text Refós de la Llei municipal de Catalunya.
Per tot això, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades,
es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següent ACORD:
PRIMER.- MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES
Modificar l’acord plenari de data 2 d juliol de 2015, tot establint un règim de sessions del ple de
l’Ajuntament de Torà següent:
Es reunirà amb caràcter ordinari, el primer divendres de cada mes a les 20.30 hores a l’hivern i a
les 21:00 hores a l’estiu. Si hi ha algun festiu aquella setmana es passaran al segon divendres del
mes.
Amb caràcter extraordinari el ple es reunirà, per qualsevol supòsit previst per la legislació vigent.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que és una bona proposta avançar 30 min els Plens a l’estiu perquè així no s’acabarà tant tard.
6.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA:
INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERÍODE MIG DE
PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE 2017.
El Ple de la corporació es dóna per assabentat de la següent informació:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
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Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
PRIMER TRIMESTRE 2017:
Pagaments realitzats en el trimestre: 83.589,49 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 84.818,22 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al primer
trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol.
El període mig de pagament 1R. TRIM. 2017: 7,46 dies

Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La secretària explica que és d’obligat compliment comunicar al ministeri d’hisenda i funció pública
el període mig de pagament dels proveïdors (PMPP) per trimestre vençut, i que d’acord amb la
legislació vigent s’està dins del PMPP quan les factures es paguen màxim a 30 dies de de la data
de la seva aprovació, i aquestes han d’estar aprovada com a màxim 30 dies després de la data
entrada al registre.
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
44/2017

DATA
TÍTOL
04/05/2017 Aprovació sol·licitud subvenció Ajuts per a la restauració de
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45/2017
46/2017
47/2017

patrimoni arquitectònic davant IEI
08/05/2017 Aprovació sol·licitud subvenció adquisició llibres biblioteca davant IEI
08/05/2017 Aprovació sol·licitud de subvenció "Connexió entre dipòsit Biosca i
Guillons a Torà" davant l'ACA
22/05/2017 Convocatòria JGL 25/05/2017

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 diu al ple que el decret núm. 44/2017 correspon a la
sol·licitud presentada davant l’IEI per la restauració de la coberta de l’església de Llanera, la resta
de decrets no hi ha res de nou.
Cap regidor efectua cap intervenció al respecte.
8.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Fira del Pa de Cervera
El Sr. Alcalde informa al Ple que l’Ajuntament de Torà tindrà un estand gratuït a la fira del pa de
Cervera, el qual s’ha ofert a les associacions de Vallferosa, el Brut i la bruta... perquè aportin
elements per exposar, l’ajuntament hi durà els tríptics de Vallferosa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que això en el seu moment ho van rebutjar.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CIU), diu
que ara és un altre moment perquè potser hi ha més teixit associatiu i la gent hi pot posar més
esforços i ho valora positivament, també diu que l’Ajuntament hi va estar present una vegada en
aquesta fira.
El Màrius CODINA i CLOSA, pregunta si la Fira de Cervera col·labora amb la Fira del Divendres
Sant de Torà.
El Sr. Alcalde li respon que això no s’ho ha de mirar d’aquesta forma, diu que l’única reflexió que
va fer a les associacions /entitats va ser que no portin publicitat d’establiments privats sinó tot de
coses públiques i referides al teixit associatiu del municipi.
9.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que porta un escrit del llibre del
Jaume Coberó que parla sobre la Font de l’Anglès perquè allà hi surt descrita dient que hi
havia un banc i una font, i el regidor manifesta que si no es fa res per recuperar-ho es
perdrà un actiu important, es queixa de què no s’ha fet la normativa per protegir el casc
antic de Torà; alhora afegeix a la seva intervenció que li agradaria que el poble de Torà fos
més humà. Recomana que es visiti el poble de Penelles perquè està molt ben arreglat, s’hi
ha fet uns murals a les façanes del seu cas antic molt bonics.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), insisteix amb la recuperació de la Font de l’Anglès perquè
considera que enriquiria el poble per la influència de turisme a part d’incrementar el
benestar de la gent que viu a l’entorn de la font, accentua que no ho diu com una crítica.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
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- Junts per Torà (InSe), diu que comparteix el 100% el tema de la Font de l’Anglès però no
pintar el casc antic de Torà de color blau.
 El Sr. Alcalde respon:
- Que tal com va informar en un ple fa mesos, l’estudi del casc antic de Torà el fa el
Departament de Cultura gratuïtament i la direcció general de patrimoni cultural farà tota la
protecció del casc antic. Serà adjudicat directament pel Departament de Cultura a un
professional independent o ho farà amb personal propi, com que no ho sap del cert,
s’informarà i ho comunicarà al Ple. Respecte la font de l’Anglès diu que actualment no hi ha
subvencions com abans per poder executar aquestes obres.
Sobre aquest punt el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, afegeix que hi ha coses que no es poden fer
en una sola legislatura sinó que s’ha de fer en més d’una i aquesta proposta de la Font de l’Anglès
en seria una.
 El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que a part de les actuacions de més envergadura potser es
podrien fer actuacions de voluntariat a petita escala com són els camps de treball de
l’estiu.
 El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que avui en dia no hi ha gent que faci coses
de forma voluntària.
 El Sr. Alcalde respon:
- Que enguany també hi haurà els camps de treball de l’estiu però no seran els
internacionals.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que en l’acta de la Junta de Govern Local de data 28/04/2017, la llicència
d’obres exp. 11/2017, que en l’anterior legislatura se li va dir que arreglés la façana però
per motius econòmics se li ha anat perdonant, diu que potser se li hauria de fer arreglar.
També pregunta sobre la situació de la llicència 6/2017. També diu que s’ha de vetllar el
compliment de la normativa en les obres majors que consten en l’acta, com és la pista de
pàdel i la de l’exp. 10/2017.
 El Sr. Alcalde respon:
- Que no es pot obligar al Sr. De l’exp. De llicències d’obres 11/2017 a arreglar al façana si
no presenta un estat de deteriorament i falta de conservació.
- Que la ubicació de la llicència 6/2017 és el polígon 2.
- Que en el projecte d’obres de les llicències majors ja es recull tots els aspectes de
normatius
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, es queixa sobre una obra que s’està fent en el c/ Baix
perquè no es respecta la normativa.
 El Sr. Alcalde respon:
- Que se li ha de fer posar pedra i que porti una mostra, se suposa que l’arquitecte ja en va
fer esment i es va incloure en la llicència, de totes maneres es mirarà.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si s’anirà a supervisar abans d’obrir la caseta
de petards per comprovar que compleixi totes les observacions que ha efectuat el tècnic; si
ha sortit la sentència de Llobera, pregunta que és la bonificació que ha sol·licitat la Sra.
Xxx; si s’ha demanat alguna cosa de béns mobles de la línia de subvencions de l’IEI i
també si es demanarà alguna cosa de subvenció de l’aigua.
 El Sr. Alcalde respon:
- Que encara no se sap res de la sentència del TSJ.
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Que sobre la bonificació que diu fa referència a una petició per donar de baixa del padró i
el retorn dels rebuts pagats en els últims anys sobre la taxa de l’obertura de les portes cap
a l’exterior.
Que a l’IEI s’ha demanat l’ajut per arranjar la teulada de l’església de Sant Martí de Llanera
Que quan surti la convocatòria de la línia d’ajut de l’aigua també es sol·licitarà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que ha repassat el llibre electoral de l’equip de
govern i estan en mitja legislatura encara hi han moltes coses per fer.
El Sr. Alcalde respon:
Que s’ho miraran i es farà allò que es pugui fer tenint en compte la situació econòmica de
l’Ajuntament.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ i el Sr. Màrius CODINA i CLOSA diuen que ells en la
campanya electoral van procurar de ser molt realistes i van fer un programa molt “pobre”.
El Sr. Alcalde diu que el programa electoral és el mateix del 2007, 2011 i 2015, en tots
aquests anys s’ha seguit el mateix esquema, però el resultat electoral ha estat ben diferent
en cada legislatura, per tant, no ha tingut res a veure el resultat de les eleccions amb el
programa electoral, amb la qual cosa, es pot dir que això no determina qui et vota i qui no;
no et fa guanyar les eleccions.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que s’han de conservar els pergamins antics que hi ha
al registre. També es queixa de què l’alcalde digués en un Ple que no tenia l’obligació de
dir-li les coses.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que s’hauria de respectar més la conservació del
registre de documents perquè ja fa legislatures que hi ha una deixadesa en aquest camp.
El Sr. Alcalde respon al Sr. Màrius:
Que efectivament ell no té l’obligació d’avisar-lo quan ve l’arqueòloga i li recrimina el to en
què li està dient perquè dona peu a interpretar com si l’Alcalde li privés de què es trobés
amb l’arqueòloga i no és així.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li pregunta a la Sra. Mercè VALLS i QUEROL com
està el tema de les subvencions de la piscina.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que va tenir una reunió amb el president de la
Diputació i espera que li donin una resposta, tot i així, si li van dir que una de les
subvencions es va demanar el 2014 i l’altra 2 mesos abans de les eleccions i no se’n va fer
cap seguiment. Afegeix que en el proper Ple farà venir la persona tècnica perquè expliqui
la proposta que els hi van fer sobre la piscina.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, li diu que quan va tenir hora per anar a la Diputació ho
hauria d’haver dit a l’Ajuntament per poder anar-hi tots junts.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li diu que ella ja ha fet el que creia que havia de fer i
explica al Ple que es va trobar amb el President de la Diputació en un acte polític. Afegeix
que no està disposada a què la culpabilitzin de les obres de la piscina perquè les van
decidir entre tot l’equip de govern no ella sola.

Intervencions del públic
No n’hi ha.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

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

