ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 7/2017
4 d’ AGOST de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
23:45 hores

DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:
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
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:
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ.
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 dels punts:
Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, el projecte bàsic “rehabilitación interiorde la Torre
de Vallferosa y adecuación del entorno”.
Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la sol·licitud de subvenció 1,5% cultural per al
projecte bàsic bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del
entorno”davant del ministeri de foment
Ho justifica pel fet que no és convenient demorar la seva aprovació pel fet de què el 17 d’agost
finalitza el termini per la presentació de la subvenció de l’1,5% cultural davant del ministeri de
foment.
Els 8 membres del Ple presents, dels 9 que el composen, voten afirmativament la inclusió a l’ordre
del dia del ple d’avui aquests expedients 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 ( 7 de juliol de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de no creació d’un registre propi de grups
d’interès i adhesió automàtica al registre de grups d’interès de Catalunya.
3.- Aprovació, si escau, la proposta de fixació de les festes locals del municipi de
Torà per a l’any 2018
4.- Aprovació, si s’escau, del compromís d’acollir-se a la línia de subvencions del
FEDER creixement sostenible 2014-2020 a través del Consell Comarcal de la Segarra.
5.- Aprovació, si s’escau, del Programa anual del 2017 que desenvolupa el Pla Marc
de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot.
6.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, el projecte bàsic “rehabilitación interiorde
la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno”.
7.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la sol·licitud de subvenció 1,5% cultural
per al projecte bàsic bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y
adecuación del entorno”davant del ministeri de foment.
8.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del 2016.
9.- 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 2n
trimestre 2017.
10.-Donar compte de la relació de decrets.
11.- Informes d’alcaldia .
12.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 7 DE JULIOL DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 7 de juliol de 2017.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Intervencions: El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU) pregunta perquè en l’acta no apareix el nom de les persones.
La Sra. Secretària li respon que per la protecció de dades, les actes s’han d’anonimitzar.
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, DE LA DECLARACIÓ DE NO CREACIÓ D’UN REGISTRE
PROPI DE GRUPS D’INTERÈS I ADHESIÓ AUTOMÀTICA AL REGISTRE DE GRUPS
D’INTERÈS DE CATALUNYA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 7
Abstenció: 1
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si s’escau, de la declaració de no creació d’un registre propi de grups d’interès i
adhesió automàtica al registre de grups d’interès de catalunya.
Atès que la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu
l’obligació de totes les administracions públiques de disposar d’un Registre de grups d’interès que
pretén, amb paraules de la mateixa norma, donar coneixement públic de les persones que
realitzen l'activitat d'influència o intermediació davant les institucions públiques. En aquest
Registre s'hi han d'inscriure obligatòriament totes les persones físiques o jurídiques que la Llei
considera com a grups d'interès, així com totes les activitats d'influència directa o indirecta que
duguin a terme aquests grups d'interès. El Registre de grups d'interès constitueix, per tant, un
instrument fonamental al servei de la transparència, el retiment de comptes i la prevenció de la
corrupció.
Davant l'incompliment del mandat expressat pel Parlament en el sentit que les institucions
públiques disposin d'un registre de grups d'interès i en la frustració de la finalitat perseguida per la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de garantir el coneixement públic de totes les activitats
d'influència i intermediació, el Departament de la Presidència mitjançant Decret Llei 1/2017, de 14
de febrer, estableix al seu article únic la creació del Registre de grups d’interès de Catalunya que
actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels
organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest registre és organitzat i gestionat
per l'Administració de la Generalitat,
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Atès que la Disposició addicional Segona del Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, preveu la
possibilitat de què els ens locals puguin crear els seus propis registres d’interès.
De conformitat als antecedents i la normativa esmentada es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER.- Declarar la voluntat d’aquest consistori de no crear un registre propi de grups d’interès i,
en conseqüència, procedir a l’adhesió automàtica de l’Ajuntament de Torà al registre de grups
d’interès de Catalunya, implantat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Publicar aquest acord a la web municipal, a efectes de facilitar la seva consulta per part
de la ciutadania.
TERCER.- Comunicar aquest acord als interessats/des.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica que aquest punt va lligat amb tota la normativa anticorrupció, transparència i
que abans de rebre algú s’haurà d’inscriure en aquest registre tant persona física com jurídica.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta qui són grups d’interès.
El Sr. Alcalde li respon que el tema a tractar determina el que és grup d’interès.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2018
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vista l’Ordre de festes laborals per a l’any 2018 publicada per la Conselleria de Treball, Afers
Socials i Famílies, que prescriu la necessitat de designar les dues festes locals per l’any 2018
d’aquest municipi.
Atès que s’ha rebut requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Torà presenti la proposta respecte de les
dues festes locals del municipi de Torà per a l’any 2018, per tal de donar compliment al previst en
l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors.
Atès el que estableix l’art. 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’acord ha de ser adoptat
pel Ple de la corporació.
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Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels festius que
s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381, de 31 de maig
de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a l’any
2018.
De conformitat als antecedents i la normativa esmentada es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER.- Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya que segons les previsions del calendari de l’any vinent, fixi les festes locals oficials per
l’any 2018 del municipi de Torà siguin les següents:
- 21 de maig (dilluns segona pasqua) i 31 d’agost (divendres).
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, i a qui resulti interessat.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que la proposta presentada com a festius locals són el dilluns de la segona
pasqua (21 de maig) i el 31 d’agost perquè el dia 1 de setembre és dissabte i tenint en compte que
l’any vinent la festa major serà del 31 d’agost a 2 de setembre. Vist això s’ha optat per traslladar el
festiu al divendres 31 d’agost enlloc del dilluns 3 de setembre. Tot i així, això és un tema obert per
la qual cosa ,si volen fer un canvi se’n pot parlar.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPROMÍS D’ACOLLIR-SE A LA LÍNIA DE
SUBVENCIONS DEL FEDER CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020 A TRAVÉS DEL
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Atès el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de
subvencions a projectes singulars de entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa
en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. (BOE
núm. 144 de 17 de juny de 2017)

Atès que el dia 18 de juliol, es va obrir el termini per presentar projectes a la línia de subvencions
del FEDER creixement sostenible, que entre altres línies, poden subvencionar actuacions de
renovació de l’enllumenat públic (50% inversió elegible).
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Donat que les bases que regulen la línia de subvencions FEDER “Proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020” preveuen que la inversió
mínima per poder acollir-s’hi és de 100.000 €, i que els municipis amb inversions inferiors a
aquesta xifra, poden presentar-s’hi a través dels consells comarcals.
Atès que l’Ajuntament de Torà té projectada una actuació objecte de subvenció “INVERSIÓ
CANVI DE LLUMINÀRIES A TECNOLOGIA LED” per import de 82.150,82 € per la “Renovació de
les instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior”, s’estableix com a límit
d’inversió elegible els projectes que suposin una inversió elegible superior a 100.000 € i no major
a 1.000.000 €.
De conformitat als antecedents es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Compromís d’acollir-se a la línia d’ajut del FEDER creixement sostenible a través del
Consell Comarcal de la Segarra el FEDER creixement sostenible per la “Renovació de les
instal·lacions d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior” per import de 82.150,82 €.
SEGON.- Compromís de designar partida pressupostària per fer front al 100% de la inversió, en
cas que s’aprovi la subvenció.
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 mesos enrere es va aprovar pel Ple l’adhesió de Torà a l’oficina comarcal de
l’energia que es va crear per estudiar mesures d’estalvi energètic en cada municipi, ara
paral·lelament amb això ha sortit unes ajudes i l’opció a optar, a més a més, a un finançament per
poder executar la inversió requerida per passar les lluminàries actuals de l’enllumenat públic a
leds perquè s’ha comprovat que es generaria un gran estalvi.
Aquest acord té dos parts , un és sol·licitar un crèdit sense interès i l’altra la possibilitat d’acollir-se
a una línia d’ajut Feder, import de la subvenció 50% de l’actuació, i es diu que es complementaria
amb un 25% més amb una línia d’ajuts de la Diputació de Lleida. Amb la línia d’ajuts t’hi pots
presentar individualment si l’import és superior a 100.000,00 €, el cas de Torà després d’haver fet
l’estudi suposaria un import de 84.000,00 € perquè hi ha una part de la línia que ja està renovada.
Això vindria a ser com una delegació cap al Consell Comarcal de la Segarra. Com que no tenim
marge en el pressupost d’enguany s’hauria d’incloure en el del 2018 o distribuir-ho en 2 anualitats
2018 i 2019 en el supòsit de què s’atorgués al subvenció. Aquesta inversió si no hi hagués cap
subvenció per finançar-la, s’amortitzaria en 6 anys.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA ANUAL DEL 2017 QUE DESENVOLUPA EL
PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS REBROT.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROGRAMA ANUAL DEL 2017 QUE DESENVOLUPA EL PLA
MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS REBROT”
Vist que en data 24 de juliol de 2017 s’ha rebut de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’incendis Forestals de l’Àrea de territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, un exemplar
signat del Programa Anual 2017 per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de
l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot, que ha estat aprovat per una comissió de treball,
d’acord amb el que estableix el “Conveni Marc de Col·laboració signat entre la Diputació de
Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós,
Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot per a l’execució del Pla Marc de
Restauració i Millora Forestal”
Vist que per decret de presidència de la Diputació de Barcelona s’ha aprovat la proposta del cap
de l’oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals amb el text següent:
“
Núm. expedient
Promotor
Tipus expedient
Objecte

2017/0003459
Codi XBMQ
504050000 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals
900. Altres
Convalidar l’aprovació del Programa Anual per a l’any 2017 de
l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot, amb efectes des de l’1 de
gener de 2017

Vist que en data de 28 d’abril de 2003 es va formalitzar un conveni marc de 25 anys de col·laboració entre
el Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, l’Associació de Propietaris Rebrot i els
Ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, Llobera, La Molsosa, Pinós i Riner per a l’execució i
redacció d’un projecte de recuperació i valorització de les àrees cremades per a l’incendi forestal de l’any
1998 a la Catalunya Central.
Atès que l’esmentat conveni preveia que el Pla Marc d’actuació es desenvoluparia a través dels programes
anuals redactats i aprovats per les parts.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona en data de 22 de febrer de 2007, va aprovar la ratificació de la
dissolució del Consorci esmentat, assumint per part de la Diputació, els deures i obligacions d’aquest.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2017, ha estat redactat per la comissió de treball,
constituïda a l’empara de dit conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de
l’ens i entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop
aquest hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals.
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Vist que la Diputació de Barcelona, segons el mateix conveni, es compromet en la mesura de les seves
possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que
especifiquin els Programes Anuals, que per aquest exercici és de vint-i-cinc mil Euros (25.000,00 €).
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni l’inici de les actuacions derivades del Programa
anual han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa a l’Associació de
Propietaris Forestals Rebrot, mitjançant conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del
303 al 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de
juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria justificativa tal i com
estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels actes de l’Administració.
Vist l’apartat 2.4.d) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de Presidència núm. 3048/16,
de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2017, que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot per la realització dels Projectes de
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener
de 2017.
Segon.- AUTORITZAR la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa anual, pel seu
import total de vint-i-cinc mil Euros (25.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del pressupost 2017.
Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat Programa Anual.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot i als ajuntaments de
Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà.”
Vist el “Conveni Marc de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Cardona,
Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals
Rebrot per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”

Atès que l’Ajuntament de Torà és una de les entitats signants del conveni Marc.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Programa Anual 2017, que s’adjunta com a annex, que desenvolupa el Pla
Marc de Restauració i Millora Forestal de L’associació de Propietaris Forestals Rebrot, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot per la realització dels
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Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb
efectes des de l’1 de gener de 2017; com a conseqüència del “Conveni Marc de col·laboració
signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La
Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot per a
l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”
SEGON.- Notificar el present acord a les entitats signants del Conveni Marc: la Diputació de
Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot i als ajuntaments de Cardona, Castellfollit
de Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós i Riner.
TERCER.-. Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica aquest punt de l’ordre del dia al Ple dient que aquest programa té una part
destinada a inversió al territori que només es fa en municipis de la província de Barcelona.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que només hi ha 2 propietaris. .
El Sr. Alcalde respon que deuen ser els que ho han demanat perquè també hi ha uns requisits al
posar diners públics. Ara es tracta d’aprovar un pla de prevenció (concretament actualitzar-lo)
perquè es va fer fa anys, aquí Torà sí que hi entra. Aquest pla l’han d’aprovar tots els municipis
que en formen part.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si es perd alguna cosa aprovant-lo.
El Sr. Alcalde li respon que no, ara s’està treballant per recuperar les accions sobre el territori de
Lleida. Això arrenca dels focs del 1998, Torà va rebre ajuts (control de vigilància durant l’estiu, va
ser un programa bo el temps que va durar.
6.- PUNT URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL PROJECTE BÀSIC “REHABILITACIÓN
INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO”
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1.- ANTECEDENTS
1.1.- Atès que aquest Ajuntament vol sol·licitar la subvenció del 1,5 % cultural ha contractat el
servei de redacció del projecte bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación
del entorno” elaborat per l’arquitecte Josep Esteve Vila i per import 157.875,28 € ( Iva inclòs)
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1.2.- Atès que fins a data d’avui s’han fet diverses actuacions a la Torre de Vallferosa es considera
convenient efectuar les obres que es contemplen en aquest projecte que complementen totes les
obres anteriorment realitzades donant sentit a totes les anteriors.
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 no existeix partida
pressupostària al pressupost.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y
adecuación del entorno”, amb un pressupost d’execució per contracta de 109.646,23 € més IVA,
redactada per l’arquitecte Josep Esteve Vila.
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.
TERCER. Remetre l’expedient al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, si
escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte, als efectes d’informe preceptiu.
QUART. Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament afectades,
titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar (Bisbat de Solsona, APACT, Associació d’Amics de
la Torre de Vallferosa).
CINQUÈ. Trametre el projecte bàsic 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.
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SISÈ.- 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 aquest projecte recull ja les actuacions previstes en projectes anteriors.
7.- PUNT URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 1,5%
CULTURAL PER AL PROJECTE BÀSIC “REHABILITACIÓN INTERIOR DE LA TORRE DE
VALLFEROSA Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO” DAVANT DEL MINISTERI DE FOMENT
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vista l’Ordre FOM/1932/2014, de 30 de setembre, per la que s’aproven les bases reguladores de
la concessió d’ajudes per les actuacions de conservació o enriquiment del Patrimoni Històric
Espanyol, amb càrrec als recursos procedents de les obres públiques finançades pel Ministeri de
Foment i per les Entitats del Sector públic dependents o vinculades. (BOE núm. 256 de
22/10/2014)
Vist l’extracte de la ordre per la qual s’aprova la presentació de sol·licituds mitjançant concurrència
competitiva al Programa 1,5% cultural del Ministeri de Foment.
Vist el projecte bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno”
PER IMPORT DE 157.875,25 € IVA INCLÒS.
Atès que l’Ajuntament com el projecte sobre el que recau és un Bé d’interès Cultural reuneixen les
condicions per poder ser objecte de beneficiari de la convocatòria.
Atès que el detall de finançament és el que segueix:
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Vist tot l’exposat, es proposa al Ple , l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar davant el Ministeri de Foment, la subvenció de l’1,5 % cultural per al projecte “
“Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno” amb un pressupost de
157.875,25 € IVA INCLÒS , una subvenció per import de 118.406,46 € i la resta cofinançat amb fons
propis.
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SEGON.- Compromís de dotar en el pressupost de l’exercici 2018 una partida pressupostària per
import de 19.734,41 € .
TERCER.- Compromís de dotar en el pressupost de l’exercici 2019 una partida pressupostària per
import de 19.734,41 € .
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 les actuacions previstes en el projecte s’executarien durant l’anualitat 2018 i
2019 , per un import aproximat de 20.000 € cada una de les anualitats.
8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2016.
Acord: Quedar assabentats de la Resolució d’alcaldia núm. 75/2017 de data 31 de juliol de 2017,
el text de la qual és el següent:
“Resolució d’Alcaldia núm. 75/2017
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016
1. ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de desembre, el resultat
següent:
Resultat pressupostari de l’exercici:
Concepte
Drets reconeguts net
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari de l'exercici

Import
1.419.869,21
1.352.659,46
67.209,75

Crèdits finançats amb romanent tresoreria per a desp. Grals.
Desviacions de finançament negatives
Desviacions de finançament positives
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
0,00
0,00
67.209,75

Romanent de tresoreria:
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Concepte

Import

1.Fons líquids

355.144,24

2.Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

625.158,26
301.379,71
282.830,69
40.947,86

3.Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d’operacions no pressupostàries

135.073,51
87.869,45
19.028,92
28.175,14

4.Partides pendents d'aplicació
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
+ pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00
0,00
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)

845.228,99

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

159.041,62
0,00

IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

686.187,37

4. El pressupost general liquidat compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual
cosa presenta una capacitat de finançament de 136.907,49 €.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici compleix amb la regla de la despesa
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 77,86%
per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a
l’endeutament, a la normativa establerta.
7. La secretària interventora ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
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2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 , que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
TERCER.-Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tal com s’estableix en l’art.15.3 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.”
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 detall sortirà al llibre del compte general. S’ha dotat una provisió de saldo
de dubtós cobrament que és un percentatge sobre l’import pendent de cobrar per si no s’arriba a
cobrar.
La Sra. Secretària diu que s’ha de dotar una provisió pel concepte de “saldos de dubtós
cobrament” per obligació legal.
9.- 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 2N TRIMESTRE 2017.
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
SEGON TRIMESTRE 2017:
Pagaments realitzats en el trimestre: 63.341,14 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 36.574,23 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
SEGON trimestre de 2017, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol.
El període mig de pagament 2N. TRIM. 2017: 6,19 dies
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Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretaria efectua la corresponent explicació al Ple sobre l’obligació legal d’aprovar les
factures dins d’un termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la mateixa en el registre i 30 dies
més per pagar, un cop aprovades .
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
64/2017
65/2017
66/2017
67/2017
68/2017
69/2017
70/2017
71/2017
72/2017
73/2017

74/2017

DATA
TÍTOL
28/06/2017 Aprovació de les pagues extres
29/06/2017 Resolució de la concurrència pública per la contractació de personal
per la biblioteca mes de juliol
30/06/2017 Aprovar l'expedient de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit
30/06/2017 Aprovació de les nòmines del mes de juny
30/06/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de juliol
de 2017
30/06/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de juliol de de 2017
30/06/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la residència Mare de Déu de l'aguda
05/07/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció “Actuacions en diversos
camins rurals del terme municipal de Torà”
19/07/2017 Aprovació de la concurrència pública d'una plaça de cuidador/a
residència Mare de Déu de l'Aguda
19/07/2017 Sol·licitud de l'atribució de fons de la part catalana de les conques
hidrogràfiques intercomunitàries davant la Direcció General de l'àrea
de Gestió del Medi Ambient de l'Agència Catalana de l'Aigua
24/07/2017 Convocatòria JGL 27/07/2017
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75/2017
76/2017

31/07/2017 Aprovació de la liquidació exercici 2016
31/07/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la residència Mare de Déu de l'aguda

Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde pregunta als regidors si tenen algun dubte sobre la relació de decrets.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta pel decret núm. 71/2017.
El Sr. Alcalde diu que és una convocatòria conjunta entre el Departament de Governació, medi
ambient i habitatge, i l’import de l’actuació és sobre el 100% , en aquest cas són 50.000,00 €.
Pots arribar a quedar exclòs, i no tots els municipis ho poden demanar, es puntua més que
l’actuació sigui d’inversió, es considera com a tal les que es fa pavimentació, en el nostre cas,
d’aquests 50.000,00 € , 30.000,00 € són de pavimentació de formigó sobre el camí que porta a
l’Escola granja Auró perquè alguna vegada ens hem trobat micro busos encallats dificultat que
s’agreuja perquè hi ha 2 trams amb molt pendent; l’altre és el que du al pla de Salomons, masia
Cal Sastre, que ara està habitada, i a una casa de turisme Rural com que actualment hi ha ,molt
moviment s’ha demanat que s’arreglés, sobre aquest camí l’actuació és de manteniment, i les
dues estan limitant amb el terme municipal amb Llobera. D’acord amb la delimitació actual una de
les actuacions està dins del municipi de Llobera, per això se’ls ha sol·licitat una delegació de
competències i ens l’han donada.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si Llobera ens hagués demanat aquesta delegació se li hauria donat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta d’on ha sorgit aquesta proposta de demanar l’ajut, si està
consensuat per la Junta de Govern Local o no.
El Sr. Alcalde li respon que és un tema que porta ell no està delegat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta sobre l’estat del camí de l’Aguda.
El Sr. Alcalde li respon que si no està arreglat es farà aviat perquè l’empresa que està fent el
manteniment de la carretera vella de Solsona quan acabin segurament faran l’actuació del camí
de l’Aguda; però cal tenir en compte que serà una petita actuació perquè la partida pressupostària
assignada del Consell per a tal finalitat no és d’import massa elevat. L’any passat des del Consell
es va fer una altra actuació en el terme de Torà que va ser tallar l’herba del camí de Palouet. Pel
que respecta a la subvenció que estem parlant cal dir que no s’ha fet el que hauríem volgut fer per
les puntuacions que consten a la convocatòria, aquest fet ha limitat molt l’actuació a fer i també
l’import assignat (50.000,00 €) no dóna per massa.
El Sr. Marius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que en l’anterior legislatura havien parlat
amb el Sr. Alsina de portar grava als propietaris d’aquestes masies, també diu que el camí
d’Ardèvol està molt malament..
El Sr. Alcalde diu que el camí d’Ardèvol aviat s’arreglarà .
El Sr. Marius CODINA i CLOSA, diu que s’hauria de buscar camins rurals que van a masies
habitades més que en cases de turisme rural perquè és un negoci.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que està d’acord amb ell.
El Sr. Alcalde diu que el camí no sols va a la casa de turisme rural sinó també a altres masies.
El Sr. Marius CODINA i CLOSA, diu que el camí de Cellers també està malament.
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El Sr. Alcalde li diu que és cert que està malament i segurament amb aquesta subvenció de la
Diputació s’arreglarà, també diu que si només hi hagués la casa de turisme rural no s’hauria
escollit.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 73/2017.
El Sr. Alcalde diu que l’Aca cobra 2 taxes una que va directament als usuaris i cada any la CHE
ens aplica a l’Ajuntament un cànon d’abocament a llera, l’any 2016 la liquidació del cànon era de
4.531,48 €, els Ajuntaments que en el seu municipi no tenen depuradora han protestat ara l’ACA
ens retornarà la part de la liquidació de la CHE que és pel fet de no tenir depuradora, com és el
cas de Torà.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que en l’anterior legislatura van venir una gent a mirar on es
podia fer aquesta depuradora.
El Sr. Alcalde li pregunta on havia d’anar aquesta depuradora atès que en lloc on estava
projectada no seria possible perquè ha d’anar més lluny per la pendent del clavegueram.
11.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Reunió agrupació Arada
El Sr. Alcalde informa al Ple que va venir la Sra. M.V i va portar el conveni inicial, i com que l’equip
de govern té la norma de passar tots els convenis pel Ple ho vam mirar abans de signar
directament i la Secretària vist el document inicial va dir que no es podia signar perquè hi ha una
barreja de conceptes. També s’ha de reconèixer que fan activitats dins del territori com serà la fira
del dia 25 d’agost a Claret.
b. Consell Comarcal de la Segarra
El Sr. Alcalde informa al Ple que han demanat fer un nou conveni per la recollida d’escombraries,
actualment es funciona amb un full de delegació que data del 1992, ara simplement s’informa al
Ple per tenir un cert pronunciament per si hi hauria la possibilitat de recollir les escombraries des
del Consell Comarcal del Solsonès, perquè tal com està redactat el conveni quan es produeixi el
canvi cap al Solsonès, se’ns penalitzarà. En el Consell d’Alcaldes ja els va dir que el conveni era
raonable des del punt de vista del Consell però no assegurava l’aprovació de Torà tal com està
redactat. Ara com Alcalde voldria saber si estarien d’acord en què es preguntés al Consell
Comarcal del Solsonès per la prestació del servei d’escombraries i si es voldria traspassar la
recollida d’escombraries cap allà. També diu que encara que Torà anés a la comarca del
Solsonès, des del Consell Comarcal de la Segarra estarien disposats a continuar prestant el servei
de recollida.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que el Consell Comarcal de la Segarra no
estan fent malament la prestació del servei de recollida d’escombraries.
El Sr. Alcalde diu que el tema no és aquest sinó que si es signa el conveni i després Torà marxa
se’ns aplicarà una penalització, la concessió amb l’empesa serà de 6 anys.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que l’altre dia es va assabentar que el jardiner ha de portar totes
les restes a l’àrea de reciclatge de Guissona ( a uns 15 km de Torà) i si es decidís que el serveis
es prestés des del Solsonès en aquest cas s’hauria d’anar a Solsona ( a uns 30 km de Torà).
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que el vallat de l’àrea de Torà ha estat una actuació molt
encertada perquè hi havia molta gent que hi deixava runa inclòs els de fora de Torà.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que primer s’assabentin del funcionament del servei
d’escombraries al Solsonès abans de prendre una determinació.
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c. Conferència sobre sarcòfacs dels ducs de Cardona
El Sr. Alcalde informa al Ple que el dia 30 d’agost a les 20h a l’església hi ha previst fer aquesta
conferència que serà una reproducció de la que es va fer a l’institut d’estudis Catalans.
d. Conferència sobre Vallferosa el divendres 27 d’octubre de 2017.
El Sr. Alcalde informa al Ple que hi haurà una conferència sobre Vallferosa on s’explicaran les
últimes analítiques del c-14, morters, es convidarà a tothom que tingui alguna cosa a dir sobre la
Torre de Vallferosa i es parlarà del futur que se li vol donar ( núm. de visites, si cal pavimentar
camí accés...) en aquesta conferència no hi poden faltar els membres de l’Ajuntament per la qual
cosa es proposaria que cada grup polític designés un representant. Això és una iniciativa del Sr.
Menchón, Màrius Vendrell i la resta de membres, tots ells arriben a conclusions que és un moment
molt important i que no són només ells els que han de dir que s’ha de fer; com Alcalde també els
va dir que hi haurien de ser els membres de l’APACT i els amics de Vallferosa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha gent que s’encarrega d’ensenyar la Torre i que no
té els coneixements, seria millor buscar 2 persones preparades amb l’art medieval per fer les
visites guiades.
El Sr. Alcalde li respon que això també seria un tema a tractar si cal professionalitzar-ho o no.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que si es vol donar més projecció a la Torre potser s’haurà de
plantejar a professionalitzar les visites guiades.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) els respon que actualment qui està fent les visites guiades
són voluntaris i afegeix que en un monument nacional hi haurien d’anar guies acreditats i
l’ajuntament no pot assumir aquest cost..
El Sr. Alcalde diu que fins ara no s’ha rebut cap queixa de la labor feta pels voluntaris sinó tot el
contrari, afegeix que pesa molt que aquesta tasca l’estiguin fent voluntaris, i si en algun moment hi
hagués queixes sobre l’existència o no de nivell suficient ja es miraria; però en aquests moments
no és el cas.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que veu molt bé que vingui el Sr. Menchón però s’ha d’anar en
compte amb qui fa de guia, perquè considera que s’hauria de pujar el preu de l’entrada i així llogar
un guia i mantenir l’entorn de la Torre; també pregunta si s’ha fet la declaració d’entorn de la
Torre.
e. Petició de Priora Sant Gil
El Sr. Alcalde informa al Ple que hi ha una persona de fora de Torà, és a dir que no està
empadronada a Torà però hi té relació, que s’ha brindat a fer de priora i ara com Alcalde pregunta
al Ple si s’admet o no aquesta petició perquè la costum és agafar gent que està empadronada.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que això no és una excepció perquè ja s’ha fet una altra vegada.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que l’obligació com a institució és obrir la festa.
Cap regidor mostra objecció al respecte.
f. Convocatòria de la Comissió especial de comptes per al dia 29 d’agost de 2017.
El Sr. Alcalde informa al Ple que la comissió especial de comptes tindrà lloc el dia 29/08/2017 i
està formada pel Sr. Màrius CODINA i CLOSA, el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, el Sr. Joan
CLOSA i VILADRICH , i la Sra. Mercè VALLS i QUEROL.
g. Ple de setembre
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El Sr. Alcalde informa al Ple que no hi haurà ple ordinari i que si sorgís algun tema es convocaria
un Ple extraordinari.
7.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, preguntat sobre l’estat del clavegueram
de can Parrot.
El Sr. Alcalde respon:
- Que ha de venir una empresa especialitzada per desbrossar la claveguera.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha queixes dels veïns sobre els safarejos de la
Plaça de la Font perquè hi ha gent que s’hi banya i hi ha altres pobles com el de Guissona
que sempre estan nets.
El Sr. Alcalde respon:
- Que a Guissona hi ha policia municipal.
Referent aquest tema el Sr. Màrius CODINA i CLOSA li respon que això no és una cosa que hagi
de solventar l’agutzil , ell com a regidor demana que cada divendres es buidi el safareig i es
netegi.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que al fer el pressupost s’hauria de destinar una petita part a netejar el
poble, enlloc d’amortitzar préstec.
El Sr. Alcalde diu que part del problema és treure la liquidació massa tard.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que el tema de la neteja no és fàcil perquè també ho ha patit però s’hauria de fer neteja d’alg unes
zones que estan malament.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta sobre les tanques de protecció que s’han posat a la muralla si està previst
fer-hi alguna cosa...També diu que s’hauria de fer una neteja de les reixes de les
clavegueres perquè estan taponades per la sega de l’estiu.
El Sr. Alcalde respon:
- Que la neteja es fa cada any .
Referent aquest tema el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) diu que l’escombriaire no pot controlar-ho
tot perquè passa per un lloc i seguidament pot tornar a estar brut de defecacions de gossos,
demana que es comuniqui a l’Ajuntament els propietaris de gossos que no recullen els
excrements.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:45 h es donen per finalitzades les intervencions.
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Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:
Intervencions del públic


Des del Públic es diu que a vegades s’ha vist que es neteja el safareig i seguidament la
gent s’hi tira, afegeix que pitjor era abans quan es feien servir per netejar roba. Tampoc
veu bé que durant la festa de l’escuma, que és un acte de la Festa Major, la canalla es tiri
als safarejos.
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