ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 1/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

13 de GENER de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
22:45 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ (s’incorpora a la sessió essent les 21:00h)
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
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:
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
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:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 i 27 de desembre de
2016).
2.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
3.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al referèndum, al procés constituent
i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.
4.- Donar compte de la relació de decrets.
5.- Informes d’alcaldia .
6.- Precs i preguntes
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 2 i 27 DE
DESEMBRE DE 2016).
Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 2 i 27 de desembre de 2016.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna
per llegida i s’aprova l’acta de referència amb la inclusió de les correccions esmentades en el seu
redactat definitiu.
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,

“Per providència de l’Alcaldia amb data 29 de setembre de 2016 es va acordar iniciar l’expedient
de modificació de les ordenances fiscals vigents de certs impostos municipals, així com la
modificació d’algunes ordenances fiscals vigents de les taxes, tant per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local, com per la prestació de serveis públics municipals, o
per la realització d’activitats administratives de competència local.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i en
particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
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març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
En tractar-se d’un municipi al qual li resulta d'aplicació el coeficient d'actualització del 1,08 del
valor cadastral, article 7 del Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s’adopten
mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures
urgents en matèria social.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORD:
PRIMER. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 8è. Tipus impositiu i quota:
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
Béns immobles de naturalesa urbana:
0,61 ”
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta
dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que
estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.
L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores de
Torà, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en què entraran en vigor.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte».
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 inicia l’explicació del punt dient que es va deixar pendent l’aprovació de la
modificació de l’IBI d’urbana a l’espera de l’aprovació dels pressupostos estatals a fi de saber
l’afectació sobre els coeficients d’actualització cadastral, però com que a final d’any el Govern
estatal va treure un decret llei a través del qual determina aquests coeficients d’actualització
cadastral aplicables a certs municipis, entre ells Torà, es creu oportú per no perjudicar als vilatans
del municipi de Torà proposar una variació del coeficient existent. Explica al Ple que la proposta és
el resultat d’eixugar aquest increment sense perjudicar negativament la recaptació actual, és a dir,
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si no es modifiqués el coeficient actual el rebut incrementaria un 8%, per tant, per reduir aquest
increment caldria modificar el coeficient del 0,65 actual al 0,61. Si la proposta de coeficient fos del
0,60 recaptaríem menys, i per les finances de l’Ajuntament no és aconsellable, per tant, modificant
el coeficient a 0,61 hi hauria un increment de recaptació del 1,31 % i un increment en el rebut de
1,35 %.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS
CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA
En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la
Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern, a la qual, entre altres punts,
s’instava al Govern de Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de
Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017, i una altra que li demana que negociï amb l'estat
un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
En data 13 de desembre d’enguany el Tribunal Constitucional ha acordat acceptar la suspensió
cautelar de la Resolució 306/XI. Davant aquests fets, l’Ajuntament de Torà
MANIFESTA:
1. El rebuig a la judicialització de la vida política al nostre país. El debat polític, d’idees i
opinions, ha de restar i produir-se en les cambres i institucions de representació popular,
sense que una aplicació esbiaixada de la llei intenti eliminar del debat polític qüestions que
són d’interès general i que, en conseqüència, han de ser objecte de debat en les
institucions de representació popular, tal i com és propi de democràcies plenes.
2. El convenciment que és un dret natural de tota la comunitat humana l’aspiració a la seva
independència, i la seva consecució, per mitjans democràtics, si aquesta és la voluntat
majoritària de la mateixa. Per a la determinació d’aquesta voluntat popular, el mecanisme
més clar és un referèndum on, de manera lliur, tothom es pugui pronunciar sobre quin ha
de ser el seu futur, tal i com es contemplava a la Resolució 30/XI del Parlament de
Catalunya, cautelarment suspesa.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya
o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i
democràtica.
4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
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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 que la moció presentada per l’Associació de municipis per la independència
té ple contingut polític.
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
110/2016
111/2016

DATA
30/11/2016
30/11/2016

112/2016

30/11/2016

113/2016
114/2016
115/2016
116/2016
117/2016

30/11/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
12/12/2016

118/2016
119/2016
120/2016
121/2016
122/2016
123/2016
124/2016

19/12/2016
21/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016

125/2016

30/12/2016

126/2016

30/12/2016

TÍTOL
Gratificació extraordinària ***** *************
Resolució borsa de treball plaça llar infants per al mes de desembre
2016
Resolució borsa de treball plaça auxiliar administratiu per al mes de
desembre 2016
Aprovació de les nòmines del mes de novembre
contracte màxima urgència cuidadora residència
Compensació de deutes Gràfiques Oller
Aprovació Relació de factures núm. 116/2016
Encàrrec representació i defensa Ajuntament davant JCA de Lleida
RCA núm. 325/2016
Aprovació de les pagues extres
Convocatòria Junta de Govern Local 27/12/2016
Incoació de l'expedient de Pròrroga del pressupost vigent
Compensació de deutes amb Granja escola l'Auró, SLL
Gratificació extraordinària ***** ***************
Aprovació de les nòmines del mes de desembre
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
gener de 2017
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de gener de 2017
Aprovació de la pròrroga del pressupost per al 2017

Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde llegeix la relació de decrets i pregunta si algun regidor té alguna pregunta.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 122/2016.
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El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que és perquè s’ha tingut de donar un reforç al
menjador escolar.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, també pregunta pel decret núm. 121/2016.
El Sr. Alcalde li respon que es compensa una factura emesa a nom de l’Ajuntament de Torà sobre
un Taller de Bulling amb un deute que té el tercer amb l’Ajuntament que correspon a la liquidació
de la taxa d’expedició de documents administratius, concretament, la llicència ambiental.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret núm. 115/2016 i 117/2016.
La Sra. Secretària respon que el decret núm. 115/2016 correspon a una compensació de fres
perquè s’havia fet un pagament per duplicat.
El Sr. Alcalde li respon que el decret núm. 117/2016 correspon a la defensa (els advocats i
procuradors designats per la companyia asseguradora) del Recurs Contenciós Administratiu.
S’incorpora la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), essent les 21:00h.
5.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Dolmen de Llanera
El Sr. Alcalde informe al Ple que el propietari dels terrenys sobre els quals es troba el Dolmen de
Llanera, abans del solstici d’hivern va posar una tanca davant del Dolmen i el dia del solstici hi
havia col·locat bales de palla.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, explica al ple que aquest senyor li va
manifestar que en el registre de la propietat hi consta ell com a propietari, i que està molt cansat
de la gent que anava al Dolmen i que ho tancaria.
El Sr. Alcalde diu que el Dolmen és un BCIL i que aquest Senyor no n’és el propietari només del
terreny i que no pot fer el que vulgui. També diu que tot i haver fet aquestes actuacions no hi ha
fet cap dany, actualment s’està en converses amb el Departament de Cultura, i la setmana vinent
vindran. Si això fos un BCIN, tant el Dep. de Cultura i l’Ajuntament tenen més força per protegir el
monument, abans de fer res ens hem assessorat amb el Dep. de Cultura i ens han dit que és el
millor Dolmen de Catalunya i quan ens digui endavant es portarà el Ple l’incoació de l’expedient i
en aquest procés moment ja es fa la protecció del BCIN. Es volia portar en aquest Ple però com
que venen els del Dep. de Cultura, el senyor ha tret les bales de palla i el Dolmen no ha sofert
cap dany.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta com es protegeix el monument perquè segons el
propietari hi va gent que pot malmetre el Dolmen, n’hi ha que volen pujar amb el cavall sobre el
túmul. També diu que està molt descuidat i mica en mica es va degradant i el regidor demana que
es pogués netejar. Afegeix que el propietari està enfadat per les gamberrades de la gent, no que
hi vagin a visitar-lo.
El Sr. Alcalde diu que tal com està en els mapes, el Dolmen està en el nostre terme municipal.
L’altre avantatge pel fet de declarar-lo BCIN és que és més ràpid un procés d’expropiació.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que no es dona importància al Castell de Llanera (s. XII) i
també és privat com el Dolmen.
El Sr. Alcalde diu que tot el conjunt de Llanera està declarat BCIL i el
Castell BCIN.
b. Camí d’Ardèvol
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El Sr. Alcalde diu que s’ha fet un arranjament per import de 10.000,00 € amb càrrec al pressupost
municipal i es demanarà un ajut de presidència .
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta perquè no es demana una ajuda al
Consell Comarcal de la Segarra.
El Sr. Alcalde diu que un dels motius del canvi de comarca és que el Consell Comarcal del
Solsonès té alguns camins considerats d’interès comarcal i fan el manteniment d’aquests camins
essent de titularitat municipal. Afegeix que el Consell Comarcal no té diners ni cap camí designat
com a interès comarcal.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que alguna vegada el Consell Comarcal de la Segarra ha tret algun Pla de camins, ella només en
recorda un l’any 1999.
El Sr. Alcalde diu que amb alguna resta de Pla d’obres s’ha fet alguna petita actuació de 1800 € i
de 1.400€.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta si es farà alguna actuació des del cementiri fins al
Trèbol.
c. Inici de les obre dels carrers del casc antic c. Ofrera i St. Sebastià
El Sr. Alcalde informa que la setmana vinent s’iniciaran les obres dels carrers del casc antic (carrer
Ofrera i Sant Sebastià).
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que
la notícia va sortir al diari i hi havia errors.
El Sr. Alcalde li respon que això és una nota de premsa que va enviar l’INCASOL.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que en aquestes obres hi ha d’haver
arqueòlegs.
d. Obres de la Torre de Vallferosa
El Sr. Alcalde informa de què degut a les gelades, el morter de calç s’ha assalinat perquè tarda
molt en assecar-se. Quan es va fer el final d’obra ja es va intuir que podria passar això, i l’empresa
va proposar de fer l’arranjament en el mes d’abril, l’arquitecte va dir que s’ha d’arreglar abans de
l’abril.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que si no es tapa tornarà a passar.
El Sr. Alcalde diu que mentre s’hi estava treballant ja estava tapat però al marxar ho van recollir
tot.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta quan s’espera tenir els resultats de les proves de carboni 14.
El Sr. Alcalde li respon que entre 2 i 3 mesos i que quan es tinguin es tornarà a fer una
conferència encara que siguin amb els resultats provisionals perquè per normativa tenen 2 anys
per fer la memòria.
e. Canvi de comarca
El Sr. Alcalde diu que ha parlat amb l’alcalde de Biosca i que ara s’està pendent d’una altra reunió
amb la CUP i Junts pel Sí.
El Sr. Alcalde vol recordar al Ple que quan es va fer l’última reunió del canvi de comarca ell va
preguntar als seus membres si havia de fer algun altre moviment o acció, encara que no va

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

precisar quins, per aquest motiu no va fer més coses com reunions amb la cambra de comerç,
industries de Solsona...
6.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si s’ha fet alguna cosa sobre
la reunió amb la Diputació de Lleida sobre el tema de les piscines i que la Sra. Mercè
VALLS i QUEROL es va oferir a anar-hi.
El Sr. Alcalde diu que s’espera que es doni hora a l’Ajuntament de Pinós pel tema del camí
d’Ardèvol i llavors s’aprofitarà per fer les dues coses, sempre no s’allargui molt perquè si fos així,
llavors es demanaria hora directament des de l’Ajuntament de Torà.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que fa 3-4 mesos que a una casa d’un veí del poble hi
ha unes baranes d’un llit recolzades en u na paret. També diu que el poble està brut i que
té diversos arbres que regalarà a l’ajuntament si es posen al passeig i ell s’ofereix a cuidarlos.
El Sr. Alcalde li respon que ara això s’arreglarà i es traurà la barana.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU),diu que a través de la comissió de l’aigua estaria bé parlar del tema de l’aigua, l’obra
i del tema econòmic, subvenció de l’ACA. Diu que va enviar una nota a la Sra. Dolors Tella
per saber com s’ha puntuat la sol·licitud de Torà i perquè no s’havia admès. Tenint en
compte que l’Ajuntament de Torà va renunciar a una part de les 2 subvencions que tenia
atorgades i des de l’ACA es va dir que això seria compensat . També afegeix a la seva
intervenció que va trucar a la Diputació i va parlar amb el Sr. Eroles. Manifesta que el seu
grup considera que ara no era el moment de fer cap actuació al camí d’Ardèvol, que
l’ajuntament havia d’esperar a fer-ho al mes de març per poder fer una millor actuació.
El Sr. Alcalde li diu que la Diputació es va comprometre amb Pinós que l’actuació al camí
d’Ardèvol es faria en el mes de setembre.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre la tanca del carrer de la Creu.
El Sr. Alcalde li respon que el Sr. Minguet s’ha jubilat.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que ha sortit la convocatòria del Pla de camins de la
Diputació de Lleida i manifesta que quan es faci la memòria voldria veure quins camins
s’inclouen.
També manifesta que les contractacions de nadal , estiu, etc es prevegin perquè sinó s’han
de fer contractacions a corre cuita. Afegeix a la seva intervenció que el Consell Comarcal
de la Segarra pensa repercutir una sèrie de serveis a tots els municipis de la comarca i
alguns alcaldes de la comarca estan enfadats.
El Sr. Alcalde diu que el Consell Comarcal de la Segarra ha presentat una proposta informal,
afegeix que ja fa anys que tots els serveis que presta el consell són de pagament, la novetat
radica en què s’estableix una tarifa plana, i l’import proposat per Torà és el que s’està pagant ara,
aquest tema es va comentar en el Ple del 27/12/2016. Aquesta proposta de totes maneres s’haurà
d’articular en un conveni i haurà de ser aprovat pel Ple. Afegeix que el cas de Torà, pràcticament
ja es pagaven tots els serveis no com altres municipis de la comarca que aquesta proposta els
suposarà un increment de la quota.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que abans d’acabar el mes de gener hi haurà consell
d’alcaldes i poc després Ple i demana a l’Alcalde poder tenir la proposta plantejada pel Consell
abans.
Intervencions del públic
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No n’hi ha.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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