ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 8/2017
6 d’OCTUBRE de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:00 hores
22:40 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
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:
El Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència del debat i votació dels punts:
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Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la sol·licitud per l’atorgament de la subvenció
corresponent al pla d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida
Ho justifica pel fet que no és convenient demorar la seva aprovació perquè el dia 10 d’octubre de
2017 finalitza el termini per la presentació de la subvenció davant de la Diputació de Lleida.
Els 9 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 ( 4 d’agost de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, del compte general de la corporació any 2016.
3.- Aprovació, si s’escau, de mantenir l’accés restringit a la Torre de Vallferosa.
4.- Aprovació, si s’escau, l’aplicació de l’increment salarial de l’1% de les
retribucions íntegres personal funcionari i laboral de l’ajuntament d’acord amb la Llei
de Pressupostos Generales de l’Estat pel 2017.
5.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la sol·licitud per l’atorgament de la
subvenció corresponent al pla d’arrendaments i subministraments de la Diputació de
Lleida.
6.- Aprovació, si s’escau, de la moció de 2 d’octubre.
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 ( 4 d’AGOST DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 4 d’agost de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Intervencions: La Sra. Secretària diu que hi ha unes errades de copiar i pegar, tals com, el núm.
de l’acta és 7/2017 enlloc de 6/2017 i en el punt 9 corresponent a “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” falta acabar la frase a la intervenció que efectua
la secretaria “(...) i 30 dies més per pagar, un cop aprovades.”
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.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ ANY 2016.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
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Vots a favor: 7 dels regidors ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN i la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
Abstencions: 2 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL i el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si escau, del compte general de la corporació any 2016
ANTECEDENTS
1. En data 31/07/2017 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del compte general i
sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de l’informe d’intervenció
preceptiu.
2. En data 03/08/2017 la secretària interventora acctal va emetre informe relatiu al compte general
de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són les
següents:
“En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 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; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat
a) Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària entès com la situació d'equilibri o de superàvit
en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la definició continguda en el SEC 95.
b) Compleix l'objectiu de deute públic, no obstant, l’Ajuntament està sotmès a un pla d’ajust
d’acord amb les condicions de finançament del pla de proveïdors de l’any 2012.
c) compleix la regla de despesa.”
3. En data 4 d’agost de 2017 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes per al 29
d’agost a les 20h.
4. Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 29 d’agost
de 2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.169 de data
31/08/2017, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat
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per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- Estat de canvis del patrimoni net
- Estat de fluxos d’efectiu
- La memòria
SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor
de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
- Estat de conciliació autoritzat per la secretària interventora acctal al existir una discrepància entre
els saldos comptables i els bancaris.
TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
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 van ser sotmesos al dictamen de la comissió especial de comptes han
estat exposats al públic i no hi ha hagut al·legacions i ara es porta al Ple per fer l’aprovació
definitiva. Pregunta si algú vol algun aclariment o fer alguna pregunta.
Ningú en fa cap.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MANTENIR L’ACCÉS RESTRINGIT A LA TORRE DE
VALLFEROSA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si s’escau, de mantenir l’accés restringit a la torre de vallferosa.
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Vista la petició presentada pel Sr. J.V.A, en representació de tota la família, en data 17/07/2017 (
RNE. 718) en què sol·licita a l’empara del dret de petició establert en l’art. 29 de la Constitució
espanyola, el següent:

 “la retirada de les tanques situades en el camí que va a la carretera Lv-3005 a
Vallferosa, o que es recuperi el camí d’accés a Vallferosa, vàlid fins que es va
construir el nou, motiu pel qual l’Ajuntament va arribar a l’acord, discriminatori per
als veïns, amb el propietari dels terrenys confrontants.”
De forma subsidiària i en el cas que no es consideri convenient la sol·licitud anterior, es sol·licita

 “que es “lliuri una còpia de la clau que obre les referides tanques a cadascuna de
les famílies que tenen la seva residència habitual a Vallferosa i que manifestin
aquesta mateixa voluntat”
Vist que el camí és l’accés a l’antic nucli de Vallferosa, nucli de població deshabitat, i a la Torre de
Vallferosa, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.
Tenint en compte que per evitar la degradació tant de l’antic nucli de Vallferosa, actualment
deshabitat, com de la Torre de Vallferosa i del seu entorn, obrir l’accés rodat del camí de forma no
controlada pot provocar tant el saqueig, l’espoli com la comissió d’actes vandàlics en el patrimoni
immobiliari.
Atès l’art. 11 de la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició.
Atès el que s’estableix a l’article 22.de la Llei de Bases de Règim Local i l’art. 52 de la llei
municipal de règim local de Catalunya.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Mantenir les mesures de protecció per l’accés rodat tant al nucli de Vallferosa com al
seu entorn conformat per la Torre de Vallferosa, església i la rectoria.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde a facilitar la clau al Sr. J.V.A sempre que ho necessiti per una
causa justificada.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats”
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 família J.V.A, va presentar 2 escrits demanant que es deixessin les
tanques obertes o se’ls deixés una clau, l’equip de govern va tractar aquest tema a la Junta de
Govern Local però la secretària va dir que millor passar-ho pel Ple per temes de competència.
El Sr. Alcalde diu que en la legislatura 2007-2011 es va signar un conveni amb el propietari dels
terrenys confrontants, aquest consistori creu que mentre no visqui ningú al poble el camí es
mantingui tancat per evitar disgustos.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que inclús amb el camí tancat han
desaparegut pedres i si es deixa obert encara serà pitjor.
Els regidors manifesten que en la petició hi veuen una aparença d’excusa per accedir lliurement a
al Torre, i més tenint en compte que no es nega l’accés a ningú.
El Sr. Alcalde diu que avui per avui hi ha d’haver un accés restringit perquè no hi ha cap vigilància
i deixar l’accés obert s’hi podria produir actes vandàlics.
La Sra. MERCÈ VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de de Convergència i Unió (CiU),
diu que aquest tema ja ha sortit vàries vegades, probablement només ho havien resolt en la Junta
de Govern Local, i ja es va arribar a la conclusió que les tanques hi havia de ser per temes
d’espoliació i responsabilitats, se’ls va dir de paraula que ja se’ls hi facilitaria la clau, i segurament
que si es parlés amb els veïns tots entendrien que el camí ha d’estar tancat.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT SALARIAL DE L’1% DE LES
RETRIBUCIONS ÍNTEGRES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT
D’ACORD AMB LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALES DE L’ESTAT PEL 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si s’escau, l’aplicació de l’increment salarial de l’1% de les retribucions íntegres
personal funcionari i laboral de l’ajuntament d’acord amb la Llei de Pressupostos Generales de
l’Estat pel 2017.
Vista la publicació de la Llei 3/2017 de pressupostos generals de l’estat per a 2017 ( BOE de
28/06/2017), on en el seu article 18 s’estableix que com a màxim les retribucions del personal del
sector públic no podran superar l’1%.
Vist l’acord signat entre la delegada del personal laboral de l’Ajuntament de Torà, en absència de
pacte de condicions laborals del personal laboral, i el Sr. Alcalde, en representació del consistori,
per incrementar les retribucions del personal laboral en un 1% amb efectes retroactius a
01/01/2017, a fi d’equiparar la seva retribució amb la del personal funcionari.
Atès el que preveuen les Bases d’Execució del Pressupost d’aquest Ajuntament per l’exercici
2017.
Atès el que s’estableix a l’article 22.2 de la Llei de Bases de Règim Local i l’art. 52 de la llei
municipal de règim local de Catalunya.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aplicar amb efectes 1 de gener de 2017, un increment de l’1% sobre les retribucions
bàsiques inclòs el concepte d'antiguitat, pagues extraordinàries, sobre les retribucions
complementàries, complement de destí, complement específic i tram millora, sobre el complement
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de productivitat i sobre gratificacions extraordinàries a percebre pel personal funcionari i laboral
d’aquest Ajuntament respecte de les establertes per l’exercici 2016.
SEGON.- Aprovar i ratificar l’increment de l’1% aplicat en les nòmines del mes d’agost i setembre
de 2017 per aquest concepte.”
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 s’havia congelat el sou del personal i en la nova llei general de pressupostos
de l’Estat contempla un augment de fins a l’1%, i entén que si el personal funcionari se’ls aplica de
forma directa aquest augment ha de ser el mateix al personal laboral per no crear perjudicis.
5.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA SOL·LICITUD PER L’ATORGAMENT
DE LA SUBVENCIÓ CORRESPONENT AL PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si s’escau, la sol·licitud per l’atorgament de la subvenció corresponent al pla
d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida.
Atès que l’Ajuntament de Torà, en el marc de la convocatòria de subministraments i arrendaments,
2017, 2018 i 2019 publicada en el BOPL núm. 175 de data 8/09/2017 per la qual s’obre
convocatòria única per presentar la sol·licitud per les anualitats 2017, 2018 i 2019 i el termini per
presentar les sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2017.
Vist que aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores publicades en el BOPL núm.
131 de data 07/07/2017.
Vist que d’acord amb les bases reguladores en l’article 3è s’estableix que les despeses
subvencionables són les contemplades en l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, i que es duguin a
terme dins el període comprès entre les anualitats 2017 i 2019 en els àmbits:
a) Les referides a l’article 20, concepte 202 Arrendaments d’edificis i d’altres construccions i al
concepte 203 Arrendament de maquinaria, instal·lacions i utillatge.
b) Les referides a l’article 22, subconcepte 221.00 Subministraments d’energia elèctrica,
subconcepte 221.02 Gas, subconcepte 221.03 Subministraments de combustibles i
carburants i Subconcepte 222.00 Serveis de comunicacions.
Vist que l’Ajuntament de Torà té assignada una quantia de 23.216,73 € distribuïda en 7.738,91 €
per cada una de les anualitats.
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Vista la memòria descriptiva de les despeses a finançar a càrrec del Pla d’arrendaments i
subministraments de la Diputació de Lleida 2017, 2018 i 2019. S’ajusten a les previsions dels articles
20 i 22, extretes dels pressupostos de l’Ajuntament.

Article
21

Pres.
2017

221.03

Reparacions, manteniment i
conservació
Arrendaments d’edificis i d’altres
construccions
Arrendament
de
maquinaria,
instal·lacions i utillatge.
Subministraments
de
combustibles i carburants

222.00

202
203

Any Pres.
2016

Any Pres.
2015

9.339,80

9.339,80

10.400

8.570

8.570

6.440

49.850

49.850

48.685

Serveis de comunicacions.

9.750

9.750

14.600

TOTAL

68.939,80

68.939,80

Any

80.125

Vist tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud per a l’atorgament de la subvenció al nostre ajuntament, per part
de la Diputació de Lleida dins del Pla d’arrendaments i Subministraments anualitats 2017, 2018 i
2019.
SEGON.- Aprovar la presentació de la sol·licitud per a l’atorgament de la subvenció al nostre
ajuntament, per part de la Diputació de Lleida dins del Pla d’arrendaments i Subministraments
anualitats 2017, 2018 i 2019, per un import de 23.216,73 € pel trienni (7.738,91 euros anuals).
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o regidor/a en qui delegi per la signatura de tots els documents
necessaris per formalitzar aquesta sol·licitud i acceptació.
QUART- Trametre la documentació sol·licitada a la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.”
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 com que la legislatura acaba a meitat del 2019 es aconsellable passar
aquest punt pel Ple, es tracta de sol·licitar una subvenció per a despeses generals i la quantitat ja
està assignada.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta que hi ha arrendat i què s’inclou dins de “serveis de comunicacions”.
El Sr. Alcalde li respon que el magatzem municipal, l’àrea de reciclatge i el casal de la gent gran;
dins de les comunicacions hi ha el telèfon, internet.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE 2 D’OCTUBRE.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
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Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació, si s’escau, de la moció de 2 d’octubre.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Torà
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat
que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil
enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint
amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta
brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a
un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials
espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que la moció a votar és la que té 7 punts perquè la que han enviat inicialment
en tenia 6, el punt que s’ha afegit és el que fa referència al punt quart, encara que declarar una
persona non grata no és una competència municipal.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
diu que aquesta moció ja la van votar al Consell Comarcal de la Segarra i allà van afegir els
membres responsables de l’actuació violenta i desproporcionada, el ministre de Madrid, Imma
Manso, tots els que pengen del ministeri de defensa, sense personalitzar, des del grup de la CUP
es va proposar incorporar la figura del rei però no es va concretar en quin punt.
El Sr. Alcalde els pregunta com la volen deixar.
Tots els regidors decideixen deixar-la tal com s’ha presentat.
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
76/2017
77/2017
78/2017
78.a/2017
78.b/2017
78.c/2017
79/2017
80/2017
81/2017
82/2017
83/2017
84/2017
85/2017
86/2017
87/2017
88/2017
89/2017
90/2017
91/2017
92/2017
93/2017

DATA
TÍTOL
31/07/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la residència Mare de Déu de l'Aguda
31/07/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per l'Ajuntament de Torà
31/07/2017 Incoació expedient del compte general 2016
31/07/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes d'agost
de 2017
31/07/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes d'agost de 2017
31/07/2017 Aprovació de les nòmines del mes de juliol
04/08/2017 Inici expedient de baixes d'ofici per inclusió indeguda al padró
d'habitants
04/08/2017 Aprovació sol·licitud ajut directe de presidència Diputació de Lleida
per actuació camí de Torà a Ardèvol
04/08/2017 Convocatòria de la Comissió especial de comptes 2016
07/08/2017 Aprovació presentació sol·licitud de modificació del servei e-tram
08/08/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la residència Mare de Déu de l'aguda
14/08/2017 Inici expedient i tràmit audiència ordre execució c/ Nou, 14
17/08/2017 Resolució de reiteració de l'Ordre d'execució i d'advertiment
d'imposició de multa coercitiva c. Creu, 18
17/08/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la residència Mare de Déu de l'aguda
21/08/2017 Convocatòria JGL 28/08/2017
26/08/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la residència Mare de Déu de l'aguda i Ajuntament
28/08/2017 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Biblioteca
30/08/2017 Resolució de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística
31/08/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
setembre de 2017
31/08/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de setembre de 2017
31/08/2017 Aprovació de les nòmines del mes d'agost
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94/2017
95/2017
96/2017

97/2017
98/2017

99/2017
100/2017
101/2017
102/2017
103/2017
104/2017

31/08/2017 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018
07/09/2017 Manifest de suport al referèndum
08/09/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a la "contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya 2017”
18/09/2017 Convocatòria JGL 21/09/2017
20/09/2017 Acceptació de la proposta de resolució provisional d'atorgament de
la subvenció "Connexió en alta del dipòsit de Biosca amb el dipòsit
de Guillons a de Torà" davant de l'Agència Catalana de l'Aigua
20/09/2017 Requeriment per deixar lliure i net de qualsevol tipus de
senyalització i/o grafia un terreny qualificat com a vial
21/09/2017 Desconvocar la JGL 21/09/2017
21/09/2017 Aprovació bestreta reintegrable nòmina mes de setembre B.A
28/09/2017 Aprovació de la sol·licitud alta servei E-SET
28/09/2017 Aprovació de la Relació de factures núm. 9_2017
29/09/2017 Documentació insuficient esmenable. Termini per esmenar les
deficiències. Exp. 1_2017 llicència ambiental -Gas de Guixers

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. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta pel decret núm. 84/2017.
El Sr. Alcalde li respon que correspon al c/ Nou, 14 tràmit audiència és propietat d’un Banc.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta pel decret núm. 85/2017.
El Sr. Alcalde li respon que no van acabar les obres imposades per l’ordre d’execució i l’arquitecta
els va requerir que ho deixessin bé.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta pel decret núm. 90/2017.
El Sr. Alcalde li respon que aquest és un tema d’un hort de les partides dels Clots, que va
demanar permís per tancar l’hort i l’arquitecta abans d’autoritzar el tancament, li va dir que
al·legués un motiu, i després se li va autoritzar condicionat a què es pogués passar pel caminal
amb els estris agrícoles. El Sr. Va presentar al·legacions a l’expedient de protecció de la legalitat
subjectades a unes fotografies que per sí soles ja es veu que el carretó que hi apareix no pot
passar perfectament; aparentment s’ha arribat a un acord però no sabem si l’arquitecta
l’acceptarà.
El Sr. RAGA i LLEIDA, pregunta pel decret núm. 99/2017.
El Sr. Alcalde li respon que se li va donar un termini de 10 dies.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta pel decret núm. 104/2017.
El Sr. Alcalde li respon que és referent a la instal·lació del gas a Torà, se li requereix l’assumeix de
direcció de l’obra pel tècnic competent.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, li pregunta si això va endavant.
El Sr. Alcalde li respon que en principi va tot endavant, hi havia una altra empresa llavors la
Generalitat fa un concurs de concurrència per autoritzar la prestació del servei però l’altra empresa
es va retirar. Ara s’està tramitant les respectives llicències i com que han sol·licitat la bonificació
de l’ICIO el Ple ja s’assabentarà.
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8.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Conferència col·loqui Torre de Vallferosa.
El Sr. Alcalde informa al Ple que la conferència prevista pel dia 27 d’octubre per temes d’agenda
s’ajornarà i s’està a l’espera de què es proposi una nova data que segurament serà el mes de
novembre. Es desconeix tota la gent que vindrà, de moment se sap qui vindrà de l’INCASOL i
també de patrimoni cultura, però bàsicament serà gent que ha intervingut d’alguna manera a la
Torre de Vallferosa, i només se’ls pagarà el dinar.
b. Claveguera del final del Torrent de Cellers.
El Sr. Alcalde diu que en el Ple del mes d’agost ja es va parlar d’aquest tema, ara els informa de
què han vingut dues empreses per treure l’embús però una no va poder fer res i l’altra va veure
que hi havia una paret de la claveguera enfonsada i que s’hauria de fer un tram de claveguera
nova, com a mínim el tram que va des de on desemboca el riu Llanera fins el camí que va a l’àrea
de reciclatge, quan sapiguem el cost es mirarà de demanar una subvenció.
c. Portada d’aigües de la Mancomunitat del Solsonès.
El Sr. Alcalde informa al Ple que la memòria que es va presentar a l’ACA ens han concedit
93.000,00 € de subvenció, aquesta vegada al puntuar el fet de ser municipi de muntanya ens ha
ajudat sinó tampoc hi hauríem entrat. El finançament d’aquesta obra es complementarà amb un
Pla inversions locals de serveis bàsics, per un import de 63.000,00 € (un 95% del total del cost de
l’obra sense iva perquè aquest impost no és subvencionable) i serà per l’anualitat 2018.
9.- PRECS I PREGUNTES


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de de Convergència i Unió
(CiU), diu que el dimecres passat al Consell es va acordar , entre tots, fer 1 minut de silenci
pels actes del dia 1 d’octubre de 2017. I proposa de fer-lo aquí també.

El Sr. Alcalde diu que potser el minut de silenci hauria estat més escaient fer-lo a l’inici del Ple,
malgrat això, tots hi estan d’acord i seguidament essent les 22:20h es fa 1 minut de silenci.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que la conferència de la Dra. Espanyol sobre els
sarcòfags va ser brillant.

El Sr. Alcalde diu que aquesta conferència es va fer en l’Institut d’Estudis Catalans i ja es va
acordar de què vingués a Torà, inicialment s’havia de fer a la Festa Major però per l’absència del
Sr. Rector es va tenir de posposar tenint en compte que la ponent ho volia fer a l’església que és
on hi havia els sarcòfags. El mèrit va ser tot de la ponent la Dra. Espanyol.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que l’actuació de la claveguera condiciona la
salubritat i demana que es busqui una subvenció a l’ACA ara que han obert les vies de
subvenció, sol·licitar-ho com una actuació extraordinària, encara que sigui només per
finançar una petita part de l’obra.

El Sr. Alcalde li respon que tenia pensat de demanar-ho a la Diputació i a la Generalitat com a
desastres.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta com està el tema dels armaris
dels pergamins.
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El Sr. Alcalde li diu que enguany no hi ha partida pressupost i si no podem fer una modificació del
pressupost serà per l’any vinent. La Dra. Espanyol vindrà un parell de dies a mirar-se’ls perquè
són de l’època dels sarcòfags.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, seguidament demana que des de l’Alcaldia es faci una
trucada a l’arxiver per tal de mantenir-lo informat.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta sobre l’estat del camí d’Ardèvol.

El Sr. Alcalde li respon que espera poder-lo fer aquest any, tant sols li falta tenir confirmada la
subvenció de la Diputació de Lleida.
El Sr. Alcalde també informa al Ple de què el mes d’octubre s’haurà de fer un Ple extraordinari per
aprovar la modificació de les ordenances fiscals així com una reunió prèvia per tractar les
modificacions proposades, es mirarà el calendari i s’enviarà una proposta al regidors per acordar
un dia.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

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


Des del Públic es diu que al llibret de la festa major es va posar que la gent no fes soroll
però no es va respectar, es queixa sobretot per una de les activitats que es va fer, i
demana que es tingui en compte de cara a un altre any, així mateix, també sol·licita que no
es concentrin totes les activitats a la Plaça del Vall, que es reparteixin més.

Acaben les intervencions del públic essent les 22:50h.
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