ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 4/2018
6 d’ABRIL de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:15 hores
23:00 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. ( s’incorpora a la sessió essent les 21:36h)
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)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
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:
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència del debat i votació del punt següent:
Punt d’urgència: Aprovació inicial, si escau, de la memòria tècnica valorada per la substitució
d’urgència del clavegueram de la plaça pati fins al carrer baix.
Ho justifica pel fet que no és convenient demorar la seva aprovació perquè es vol sol·licitar un ajut
extraordinari al Departament de Governació i cal que el document tècnic estigui aprovat
prèviament.
Els 7 membres del Ple presents, dels 9 que el composen, voten afirmativament la inclusió a l’ordre
del dia del ple d’avui aquest expedient i, per tant, amb el quòrum de l’article 103.3 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC).
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 2 de març de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà per a l’any
2019.
3.- Aprovació, si s’escau, de la resposta a la carta rebuda de la MAAS.
4.- Aprovació, si s’escau, la proposta d’acord per tornar a demanar al Parlament de Catalunya
l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la comarca del Solsonès.
5.- Punt urgència: Aprovació inicial, si escau, de la memòria tècnica valorada per la substitució d’urgència
del clavegueram de la plaça pati fins al carrer baix.
6.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i
la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol
II.

PART DE CONTROL

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 LES ACTES ANTERIORS ( 2 de març de 2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 2 de març de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Intervencions: No n’hi ha.
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Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2019
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 2019 amb caràcter definitiu abans del 30 d’abril
de 2018, malgrat no haver-se publicat l’Ordre de festes laborals per a l’any 2019, 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.
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels festius que
s’indiquen a continuació, malgrat estar pendent encara de la seva aprovació i publicació.
Dia i mes
1 gener
19 d’abril
22 d’abril
1 de maig
24 de juny
15 d’agost
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
25 de desembre
26 de desembre

Motiu
Cap d’any
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
Sant Joan
L’Assumpció
Diada Nacional de Catalunya
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
Nadal
Sant Esteve

De conformitat als antecedents i la normativa esmentada es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents, ACORDS:
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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 2019 del municipi de Torà siguin les següents:
-10 de juny (dilluns segona pasqua) i 30 d’agost (divendres).
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 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 enguany la Generalitat ens ha demanat d’avançar l’aprovació dels festius
locals per aquest motiu es passa avui pel Ple aquest punt. Afegeix que un cop mirant el calendari
per al 2019, es veu que el dia 1 de setembre cau en diumenge, llavors es proposa com a festiu
local el divendres 30 d’agost o dilluns 2 de setembre, ja que el dissabte no se sol posar perquè es
malmet un festa. Seguidament el Sr. Alcalde pregunta a la resta de regidors presents si els sembla
bé aprovar el dia 11/06/2019 i 30/08/2019 com a festius locals, tots mostren conformitat a la
proposta i se sotmet a votació.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESPOSTA A LA CARTA REBUDA DE LA MAAS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
« PROPOSTA DE RESPOSTA A LA CARTA REBUDA DE LA MAAS
Atesa la carta que l’Il·lm. Sr. Francisco Rovira Massoni, President de la Mancomunitat
d’Abastament d’Aigua del Solsonès (MAAS), va adreçar a l’Ajuntament de Torà amb data 8 d’abril
de 2018 i Registre de Sortida núm. 34/2018, aquest Ajuntament acorda la següent resposta:
La MAAS va començar a funcionar oficialment el febrer de 1982 amb la publicació al DOGC núm.
196 del Decret d’aprovació dels Estatuts i constitució de la Mancomunitat.
La relació entre la MAAS i l’Ajuntament de Torà ve de lluny perquè en resposta a una instància
presentada per veïns de l’antic municipi de Llanera, domiciliats a les cases rurals de La Torra, Les
Creyes, Gilibets, Burichs, Pla, Vilella i Riambaus, el Ple de l’Ajuntament de Torà, en la seva sessió
de 4 de març de 1983, acorda per unanimitat “Realitzar les gestions pertinents davant la
Mancomunitat d’aigües del Solsonès per tal de que els veïns esmentats es puguin beneficiar dels
avantatges de la Mancomunitat i que s’atendran totes les seves necessitats amb el màxim interès,
arribant fins i tot a sol·licitar l’ingrés del municipi de Torà a l’esmentada Mancomunitat si això fos
necessari.”
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En aquest sentit, en la sessió de Ple de l’Ajuntament de Torà de 13 d’abril de 1983, s’acorda per
unanimitat “Sol·licitar la inclusió del municipi de Torà a la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès.”
En aquell moment, la voluntat de l’Ajuntament de Torà de formar part de la MAAS no va ser
acceptada pels municipis fundadors de la mateixa. No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Torà de
13 de març de 1985, acorda per unanimitat “Signar el conveni amb la Mancomunitat d’aigües del
Solsonès a fi d’abastir les següents cases situades a la part nord del municipi de Torà: Gilibets,
Burichs, Torra, Creyes, Pla, Vilella i Riambaus.”
El conveni entre la MAAS i l’Ajuntament de Torà es va signar a Solsona el 6 d’abril de 1985.
Amb el pas dels anys, a més d’aquestes 7 cases que es van connectar inicialment, s’han
connectat a la xarxa de la MAAS moltes més masies, cases rurals i granges del municipi de Torà,
fet que va motivar la signatura d’una addenda al conveni el setembre de 2013, per donar cobertura
a tots aquests subministraments d’aigua que la Mancomunitat fa de forma directa als usuaris.
Pel que queda acreditada la voluntat de col·laboració entre la MAAS i l’Ajuntament de Torà, des
de l’any 1985 fins a l’actualitat, en la prestació del servei d’abastament d’aigua en baixa a una part
del municipi de Torà.
El gener de 2013 es fa un pas més amb la “MEMÒRIA VALORADA DE L’ABASTAMENT D’AIGUA
AL MUNICIPI DE TORÀ: LÍNIA DEL DIPÒSIT DEL RAJOLÍ (M.A.A.S.) AL DIPÒSIT DE L’AGUDA
DE TORÀ”, redactada per DITEC SL amb el vist i plau de la Mancomunitat, amb l’objectiu d’abastir
en alta la resta del municipi de Torà, mitjançant la connexió de les dues xarxes d’aigua. Aquesta
obra es va presentar a la convocatòria del PUOSC 2013-2016 que va quedar sense assignació
pressupostària per part de la Generalitat.
El 2 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar per unanimitat encarregar al
CONGIAC la redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra d’abastament d’aigua en alta al
municipi de Torà des de la xarxa de la MAAS.
El 8 d’abril de 2016, el Ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar per unanimitat els punts següents
de l’ordre del dia:
“3.- Aprovació de la revocació de l’acord de delegació de les competències del servei
d’abastament d’aigua i tractament d’aigües residuals que l’Ajuntament de Torà va conferir al
Consell Comarcal de la Segarra mitjançant acord de ple de 28 de juliol de 2000.”
“4.- Aprovació de la sol·licitud al Consell Comarcal de la Segarra de la modificació del programa
d’actuació comarcal (PAC) per tal d’excloure el municipi de Torà del servei d’abastament d’aigua
en alta.”
“5.- Aprovació de l’informe del Consorci per a la gestió d’aigües de Catalunya (CONGIAC) que
estableix el cabal mínim anual a subministrar per part de la MAAS.”
Aquest informe del CONGIAC estableix, en funció de la qualitat de l’aigua subministrada, un cabal
mínim anual a subministrar per part de la MAAS entre 77.100 m3/any i 95.100 m3/any, per tal de
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que el nivell de sulfats de l’aigua de la xarxa de Torà quedi per sota de 250mg/litre, i un cabal de
157.000 m3/any si tota l’aigua fos subministrada per la MAAS amb una previsió de futur de
200.000m3/any.
No obstant, el ple de l’Ajuntament va aprovar demanar a la MAAS un cabal màxim anual de
250.000m3/any i aquesta és la dotació d’aigua que ha considerat la MAAS per fer el càlcul de les
obres que s’han de fer a la seva xarxa i que es detallen en la carta que se’ns va enviar.
Per altra banda, l’Ajuntament de Torà executarà entre 2018 i 2019 la primera fase del projecte de
connexió de la seva xarxa amb la xarxa de la MAAS, que consisteix en conectar el dipòsit de
Guillons amb el dipòsit de Biosca (repetidor), per finançar aquesta obra es compta amb
subvencions concedides tant de l’ACA com de la Diputació de Lleida.
Creiem que amb aquest resum de fets queda més que acreditada la voluntat de l’Ajuntament de
Torà de connectar també a la xarxa de la MAAS la part del municipi que actualment no està
abastida per la Mancomunitat, pel que aquesta ho ha de tenir en compte en la planificació i
execució de les obres d’ampliació i millora de la seva xarxa i per les que es demana la
col·laboració económica de l’Ajuntament de Torà.
No obstant, l’informe de la Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Torà deixa ben clar que
actualment no és possible l’aportació de fons de l’Ajuntament per finançar obres de la
Mancomunitat sense formar-ne part, pel que conclou que la solució lògica seria la incorporació de
l’Ajuntament de Torà a la Mancomunitat.
Però com que el Secretari de la Mancomunitat ens va manifestar que aquesta incorporació no es
pot fer perquè els seus Estatuts estableixen que per formar part de la mateixa s’ha de ser un
municipi de la comarca del Solsonès, caldrà cercar altres solucions.
En aquest sentit, es proposa repercutir el sobrecost de les obres executades o en procés
d’execució en la tarifa de subministrament de suport municipal i per les obres d’ampliació que
encara no están projectades es reclami la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua, en
concepte de subministrament en alta dels municipis de Biosca, Sanaüja i Torà, que han estat
exclosos per la mateixa ACA de la portada d’aigües de la Segarra-Urgell-Conca de Barberà-Anoia.
Mentre es fa tot això, el cabal d’aigua a aportar per part de la MAAS a la xarxa de Torà seria
només aquell que en cada moment sigui possible tècnicament, d’acord amb els càlculs hidràulics i
la disponibilitat d’aigua.
L’expedient de la nova concessió d’aigües de la Ribera Salada davant la CHE s’ha de continuar sí
o sí perquè a més del subministrament de suport als municipis de Bassella, Torà, Torrefeta i
Florejacs i Vilanova de l’Aguda, que formen part de la Conca de l’Ebre, la MAAS subministra els
municipis de Biosca, Llobera, Pinós, Castellar de la Ribera, Pinell, Lladurs i la Molsosa que són
membres de la Mancomunitat i el seu terme municipal pertany també a la Conca de l’Ebre, en la
seva totalitat o bé en bona part, pel que és un tema d’interès general de la pròpia Mancomunitat.
En qualsevol cas, només la simple observació del mapa dels municipis que formen part de la
Mancomunitat i la posició de falca central que ocupa el municipi de Torà, posa de manifest que les
dues entitats estem cridades a col·laborar per l’interès general.
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Vist que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió de l’aigua.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la proposta de resposta a la carta rebuda de la Mancomunitat d’Aigües del
Solsonès.
SEGON.-Trametre aquest acord a la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès
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:
Essent les 21:36h s’incorpora a la sessió Plenària la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ,
regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
Seguidament el Sr. Alcalde inicia l’explicació d’aquest punt dient que aquest tema s’ha tractat a la
comissió de l’aigua, seguidament explica el contingut de la proposta que es presenta al Ple, en
l’apartat d’antecedents, s’ha fet una recopilació d’informació de les actes, respecte les quantitats
que la MAAS ens reclama, tant per l’obra feta com per les que en breu té previst fer, se’ls
suggereix que ho repercuteixin a les tarifes de l’aigua; respecte el consum anual per abastir Torà
els indiquem que ens subministrin el caudal que puguin d’acord amb les seves infraestructures
actuals. Probablement aquesta resposta no els agradarà i d’aquest tema se n’haurà de tornar a
parlar. Aquesta carta de la MAAS també s’enviarà a l’ACA perquè ens la informi ja que en els seus
informes ens diu que hem de buscar una font externa de subministrament d’aigua per millorar la
qualitat de la nostra aigua, també ha estat informada per la secretària de l’ajuntament aconsellant
que l’Ajuntament s’hauria d’incorporar a la MAAS del Solsonès. Per assolir això s’haurà de
treballar la entrada de Torà a la mancomunitat i això va lligat amb el canvi de comarca. Donat que
la MAAS ens ha donat el termini d’un mes per donar una resposta a aquesta carta, i com que ja
està apunt de finalitzar amb aquesta proposta es pretén contestar la carta. Cal dir que en els
últims anys s’han anat complicant les coses perquè ara un conveni dura màxim 8 anys i passats
aquests es genera una sèrie d’incògnites sobre que passaria amb tot això, pel que respecte al
preu si anem a un altre lloc com podria ser la Segarra el preu seria més elevat.
El Sr. Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), diu que insistiria a què Torà s’incorporés a la MAAS.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrits, diu que s’està discutint sobre hipòtesis i
potser seria millor esperar a tenir els números per saber com finançar aquestes obres i saber el
que hi diu l’ACA.
El Sr. Alcalde els diu que en la reunió que van tenir la setmana passada, el Sr. Secretari de la
MAAS va prendre la paraula per dir que davant d’una petició de Torà per incorporar-se a la MAAS
ell informarà negativament perquè segons els estatuts de la MAAS només en poden formar part
els municipis de la comarca del Solsonès.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que aquesta proposta es tracta d’un acte administratiu de resposta.
El Sr. Alcalde diu que ara no es demana la entrada de Torà a la MAAS sinó deixar clara la
voluntat de col·laborar , doncs l’últim paràgraf de la proposta és bastant definitori.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD PER TORNAR A DEMANAR AL
PARLAMENT DE CATALUNYA L’APROVACIÓ URGENT D’ UNA LLEI QUE INCORPORI EL
MUNICIPI DE TORÀ A LA COMARCA DEL SOLSONÈS
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD PER TORNAR A DEMANAR AL
PARLAMENT DE CATALUNYA L’APROVACIÓ URGENT D’ UNA LLEI QUE INCORPORI EL
MUNICIPI DE TORÀ A LA COMARCA DEL SOLSONÈS
Antecedents històrics
La primera demarcació civil de Solsona es va crear l’any 1774. Es tractava de l’ofici d’hipoteques,
antecedent del registre de la propietat. Llavors com ara, la vila de Torà va ser adscrita a la
demarcació de Solsona i no pas a la de Cervera. Les antigues jurisdiccions de l’Aguda, Cellers,
Claret, Fontanet, Llanera i Vallferosa, que avui dia formen part del municipi de Torà, també van ser
adscrites a Solsona.
Des de 1834, amb la instauració definitiva dels districtes judicials, el municipi de Torà pertany i
sempre ha pertangut a la demarcació del Jutjat de Solsona, i no pas al de Cervera. L’Ajuntament
de Torà no va voler canviar aquesta situació en la darrera modificació de la planta judicial (1988),
malgrat que en general els partits judicials van aproximar els seus límits a les actuals comarques.
El 1932, durant els treballs de la Ponència de la divisió territorial de Catalunya, també es va
plantejar la hipòtesi d’unió de Torà a Solsona. El 20 de juny de 1932, en resposta al president de
la Ponència, l’Ajuntament de Solsona afirmava que la comarca natural de Solsona comprenia tot el
partit judicial i altres pobles com Montmajor i Cardona.
Es pot comprovar com l’adscripció dels municipis de Biosca i Torà al Solsonès o a la Segarra va
ser objecte de discussió per la Ponència de la Generalitat fins l’últim moment. Així ho certifica la
carta adreçada pel secretari administratiu de la Ponència, Artur Dasca, al ponent manresà Antoni
Esteve, el 31 de desembre de 1932: “El Sr. Pau Vila em pregunta el perquè Biosca i Torà en els
projectes anteriors anaven fora del Solsonès i ara en el definitiu i últimament aprovat hi van
inclosos. Com sigui que jo no recordo el motiu pel qual es va fer aquest canvi us prego també que
m’ho vulgueu contestar”.
No obstant, en el projecte definitiu els municipis de Biosca i Torà van tornar a ser adscrits a la
comarca de la Segarra, mentre que el municipi de Llanera va ser adscrit a la comarca del
Solsonès.
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El 1936, la divisió comarcal i veguerial feta per la Ponència es va publicar i posar en vigor
mitjançant decrets del Govern de la Generalitat, tot i que en la pràctica va tenir poca aplicació
degut a la Guerra Civil (1936-1939) i després va ser derogada per la normativa franquista que
només reconeixia el partit judicial i la província com a ens supramunicipals.
El desembre de 1968 es va produir la incorporació voluntària del municipi de Llanera al municipi
de Torà.
El 1987, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’ordenació comarcal de
Catalunya que recollia la mateixa divisió comarcal dels decrets de 1936, pel que el municipi de
Torà, que ara ja incloïa també el de Llanera, figurava adscrit a la comarca de la Segarra. Aquesta
Llei contemplava la consulta prèvia a tots els municipis de Catalunya.
El 14 de setembre de 1987, el Ple de l’Ajuntament de Torà va acceptar la integració del seu
municipi a la comarca de la Segarra, per 5 vots a favor i 4 en contra, sense haver fet cap consulta
als seus veïns i veïnes. Per part dels regidors que van votar en contra es va defensar la integració
a la comarca del Solsonès.
El gener de 1988 es van constituir els Consells Comarcals de Catalunya i des de llavors el Consell
Comarcal de la Segarra sempre ha comptat amb un conseller o consellera comarcal en
representació del municipi de Torà que habitualment ha format part també del govern comarcal.
No obstant això, el municipi de Torà durant aquests 30 anys no s’ha acabat d’integrar mai
plenament en la comarca de la Segarra, com ho prova el fet de què encara avui bastants serveis
públics ens venen donats des de fora d’aquesta comarca i més concretament des de la vegueria
de la Catalunya Central.
Antecedents recents
El 2 de febrer de 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar el projecte de llei de vegueries de
Catalunya, el va enviar al Parlament per a la seva tramitació i llavors l’Ajuntament de Torà va tenir
coneixement del seu contingut.
Aquest projecte de llei deixava ben clar que la comarca de la Segarra, en la seva totalitat, formaria
part de la vegueria de Lleida i la comarca del Solsonès de la vegueria de la Catalunya Central i
que aquesta vegada no hi hauria cap mena de consulta als municipis.
En aquell moment, els regidors i regidores de l’Ajuntament de Torà van estudiar i debatre les
conseqüències que pel municipi de Torà comportaria l’aplicació d’aquell projecte de llei de
vegueries, una vegada aprovat pel Parlament i posat en vigor.
Van poder constatar que si es quedaven a la comarca de la Segarra, després d’un termini
transitori de 4 anys, haurien de rebre tots els serveis públics de la vegueria de Lleida i haurien de
renunciar a rebre’ls de la Catalunya Central, fet que van considerar nefast pel municipi de Torà, i
es va arribar a la conclusió de que per mantenir els serveis de la Catalunya Central el municipi de
Torà s’havia de canviar a la comarca del Solsonès.
L’Alcalde d’aquell moment Il·lm. Sr. Domènec Oliva va convocar a tots els veïns i veïnes del
municipi a una reunió informativa que tingué lloc el 4 de març de 2010, a la Sala d’Actes de
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l’Ajuntament. La sala va quedar plena a vessar i molts assistents van haver de quedar fora,
escales avall fins al carrer.
Una vegada explicada i debatuda la problemàtica, desprès de les intervencions i preguntes del
públic, l’Alcalde va posar a votació a mà alçada la proposta de canvi a la comarca del Solsonès
que va ser aprovada gairebé per unanimitat i sense cap vot ni intervenció en contra.
Pel que el 5 de març de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Torà va acordar, per unanimitat de tots els
seus membres, iniciar el procediment per al canvi d’adscripció comarcal atenent a l’article 7 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, amb l’objectiu de què el municipi de Torà deixés de formar part de la
comarca de la Segarra (vegueria de Lleida) i passés a formar part de la comarca del Solsonès
(vegueria de la Catalunya Central).
Per altra banda, l’Ajuntament de Biosca, mitjançant acord plenari de 7 d’abril de 2010, aprovat per
unanimitat, també va iniciar el procediment de canvi d’adscripció comarcal del municipi de Biosca,
per deixar de formar part de la comarca de la Segarra i ser adscrit a la comarca del Solsonès.
El procediment continuà, en data 22 d’abril de 2010, amb l’acord d’aprovació, per majoria absoluta
i sense cap vot en contra, del Ple del Consell Comarcal del Solsonès de l’acceptació del canvi
d’adscripció comarcal dels municipis de Torà i Biosca, per tal que passessin a ser adscrits a la
comarca del Solsonès.
El 7 de maig de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar la memòria dels motius que
justifiquen el canvi d’adscripció del municipi de Torà a la comarca del Solsonès (vegueria de la
Catalunya Central), redactada pel professor Jesús Burgueño del Departament de Geografia i
Sociologia de la Universitat de Lleida, en la que l’autor dóna plena legitimitat a la petició
d’adscripció de Torà al Solsonès i a més concreta 50 raons que justifiquen el canvi de comarca.
El Ple de l’Ajuntament de Torà, en la seva sessió de 4 de novembre de 2010, va aprovar la
pregunta de la consulta popular per via de referèndum d’àmbit municipal sobre l’adscripció del
municipi de Torà a la comarca del Solsonès.
El 26 de setembre de 2010 entrà en vigor la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que en
l’apartat 2 de la seva Disposició Derogatòria Única es derogava l’article 7 del Text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i va ser substituït pel
procediment previst en l’article 5 del mateix Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el qual
exigeix l’aprovació d’una llei pel Parlament de Catalunya perquè es produeixi un canvi en les
demarcacions comarcals.
Aquesta circumstància va generar una controvèrsia jurídica, amb diversos informes jurídics
contradictoris per part de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
que va derivar amb una paralització del procediment endegat.
A instància de l’Ajuntament de Torà, aquest procediment fou reprès i continuà amb l’emissió
d’informe favorable, aprovat per unanimitat per la Comissió de Delimitació Territorial, sobre el
canvi d’adscripció comarcal del municipi de Torà per passar de la Segarra al Solsonès, en data 26
de maig de 2014.
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El juliol de 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar enviar al “Gobierno de España” les
sol·licituds dels Ajuntaments de Torà i Biosca per sotmetre a consulta popular el canvi d’adscripció
comarcal d’aquests municipis.
El 19 de desembre de 2014, el Consell de Ministres va aprovar l’acord pel qual no s’autoritzava als
Ajuntaments de Torà i Biosca a realitzar una consulta popular relativa a un canvi d’adscripció
comarcal, i posava fi al procediment endegat a l’empara de l’article 7 del Decret Legislatiu 4/2003,
i determinava que l’assumpte no era de competència municipal tenint en compte que l’article 5 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, exigeix l’aprovació d’una llei pel Parlament de Catalunya perquè es
produeixi un canvi en les demarcacions comarcals.
En no poder fer la consulta, a Torà durant el mes de març de 2015, es va endegar una recollida de
signatures per sol·licitar que l’Ajuntament de Torà demanés al Parlament de Catalunya l’aprovació
urgent d’una llei que incorporés el municipi de Torà a la comarca del Solsonès. Aquesta proposta
va recopilar 321 signatures de persones empadronades al municipi de Torà.
Durant el mateix període també es va endegar una recollida de signatures perquè el municipi de
Torà continués formant part de la comarca de la Segarra, que va recopilar 23 signatures de
persones empadronades al municipi de Torà.
Pel que el 28 de març de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Torà va aprovar “LA PROPOSTA
D’ACORD CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER DEMANAR AL PARLAMENT
DE CATALUNYA L’APROVACIÓ URGENT D’UNA LLEI QUE INCORPORI EL MUNICIPI DE
TORÀ A LA COMARCA DEL SOLSONÈS”. Aquesta proposta fou aprovada per 8 vots a favor i 1
abstenció i es va trametre telemàticament al Parlament de Catalunya el 31 de març de 2015, amb
registre d’entrada E/000497-2015.
El mateix mes de març de 2015, l’Ajuntament de Biosca també va demanar al Parlament de
Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorporés el municipi de Biosca a la comarca del
Solsonès.
Han passat tres anys durant els quals els Ajuntaments de Torà i Biosca han mantingut converses
amb representants dels grups polítics majoritaris del Parlament de Catalunya per demanar
l’aprovació de l’esmentada llei però no s’ha aconseguit, pel que ara que el Parlament ha encetat
una nova legislatura s’imposa tornar a demanar el mateix.
Motius de la urgència
Es demana la tramitació d’aquesta llei pel procediment d’urgència perquè ja han passat 8 anys
des de que els Ajuntaments de Torà i Biosca vam iniciar el procediment de canvi de comarca i
perquè considerem que aquesta dilació perjudica els nostres interessos legítims.
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que el mes de maig de 2019 hi hauran eleccions
municipals i és molt convenient que aquest canvi de comarca ja s’hagi produït, per tal de què els
nostres regidors i regidores puguin formar part del Consell Comarcal del Solsonès, si s’escau, ja
des de l’inici de la legislatura municipal i comarcal. Atenent la normativa comarcal vigent, resulta
evident que si es produeix el canvi de comarca amb la legislatura ja iniciada, el municipi que
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s’incorpora es quedaria sense representació en el Consell Comarcal, perjudicant encara més els
seus interessos legítims.
Fonaments jurídics
Atenent el que disposa l’article 86.3 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que “garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de les
competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que
representa”.
Atenent el que disposen els articles 123.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i els articles 52.2.b i 114.3.c 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 (TRLMRLC).
Atenent que el terme municipal de Torà presenta continuïtat territorial amb tres municipis de la
comarca del Solsonès: Llobera, Pinós i La Molsosa, pel que compleix el que disposa l’article 84
del TRLMRLC.
Atenent a que la disposició final 4 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries modifica l’article
5 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, que estableix que “Qualsevol modificació de les
demarcacions comarcals té que fer-se per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin
parts dels termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits dels corresponents
termes municipals”.
Atenent el que disposa l’article 6.1 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.
Vist que aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió de Canvi de
Comarca.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Tornar a demanar al Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori
el municipi de Torà a la comarca del Solsonès.
SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Direcció General d’Administració Local, al Consell Comarcal del Solsonès, al Consell Comarcal de
la Segarra i a l’Ajuntament de Biosca.”
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 en fa un breu resum perquè és un tema que ja es va tractar a la comissió, també diu
que Biosca també té previst aprovar-ho.
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5.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA
VALORADA PER LA SUBSTITUCIÓ D’EMERGÈNCIA DEL CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA
PATI FINS AL CARRER BAIX.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER LA
SUBSTITUCIÓ D’EMERGÈNCIA DEL CLAVEGUERAM DE LA PLAÇA PATI FINS AL CARRER
BAIX.
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Arran de les pluges del passat 26/01/2018 amb la inundació dels baixos d’algun immoble
situat a la plaça del Pati, d’acord amb les reclamació efectuades per un dels/es propietaris/es d’un
immoble colindant, es sol·licita la intervenció dels bombers per efectuar l’evacuació de l’aigua
filtrada en els baixos de la casa situada a Pl. Pati, núm. xx; i alhora es demana la intervenció de la
tècnica del Consell Comarcal de la Segarra, però al no localitzar-se, s’avisa en caràcter urgent a
l’arquitecte el Sr. Josep Esteve Vila, el qual elabora una memòria tècnica valorada per la
substitució d’emergència del clavegueram de la plaça Pati fins al carrer Baix.
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 l’art. 52.o 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 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 la memòria Tècnica valorada “substitució d’emergència del
clavegueram de la Plaça Pati fins al carrer Baix”, amb un pressupost d’execució per contracta de
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19.755,18 € més IVA ( 23.903,77 € amb iva inclòs), redactat per l’arquitecte, el Sr. 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. 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 es tracta d’aprovar el punt que a l’inici del Ple s’ha votat incloure a l’ordre del
dia, efectua aquest aclariment a la Sra. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) perquè s’ha incorporat més
tard a la sessió plenària i en el moment de la votació de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia
ella no hi era. Es tracta d’aprovar aquest document per tal de poder tramitar una sol·licitud de
subvenció davant el Departament de Governació, explica que aquesta memòria ha estat
elaborada per l’arquitecte, el Sr. Josep Esteve Vila, perquè per absència de l’arquitecta municipal i
davant la urgència de la situació va ser l’únic que va vindre ràpidament per tal de valorar
l’esfondrament de la paret del cellers de cases veïnes a la plaça.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS
POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA
ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva
contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a
vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat
del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau.
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El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i
negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els
annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels
principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del
President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat
internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i
amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables
en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent
que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des
del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem
defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la
cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i,
finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes,
feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni
Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat
democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de
la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita
dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Torà ACORDA:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles Puigdemont,
Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia
del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap
judici pel seu lliure exercici polític.
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets
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polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una
dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi
el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Demanem a totes les entitats de Torà que defensin els drets fonamentals, civils, polítics, la
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del
Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger
Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i també a la
plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions
catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a
l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que és una moció idèntica a la que ens va fer arribar l’ACM i AMI però amb el
punt sisè modificat canviant “instar a totes les entitats” per “demanar a totes les entitats”.
PART DE CONTROL
7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
22/2018
23/2018
24/2018
25/2018
26/2018

DATA
TÍTOL
27/02/2018 Convocatòria Ple ordinari març
28/02/2018 Aprovació nòmines del mes de febrer 2018
28/02/2018 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de març
2018
28/02/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de març 2018
02/03/2018 Aprovació del document tècnic actuacions de conservació,
manteniment i reparacions menors en vials del municipi de Torà.
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27/2018
28/2018
29/2018
30/2018
31/2018
32/2018
33/2018
34/2018

35/2018
36/2018
37/2018
38/2018

Convocatòria 2017
06/03/2018 Adjudicació del contracte de serveis per l'organització i muntatge
del mercadal de Torà
06/03/2018 Adjudicació del contracte de serveis per la neteja carrers i places
pel Mercadal de Torà
06/03/2018 Aprovació increment de la jornada de treball infermer residència per
efectuar tasques de director tècnic
07/03/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a la Residència
07/03/2018 Baixa comptes corrents del BBVA
08/03/2018 Relació aprovació fres núm. 3_2018
15/03/2018 Canvi de titularitat de nínxol-dret funerari
15/03/2018 Aprovació de la sol·licitud de subvenció de Manteniment de camins
de titularitat municipal, anualitat 2017 davant de la Diputació de
Lleida
15/03/2018 Aprovació de la sol·licitud i justificació subv llar infants curs 20162017
15/03/2018 Aprovació del PPMT (pla pressupostari a mig termini 2019-2021)
19/03/2018 Rectificació errada material bases i convocatòria biblioteca
20/03/2018 Desestimació del Recurs de Reposició interposat per PROIMTORÀ,
SL contra l'acord de mesures cautelars resolució alcaldia 13/2018

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 volen algun aclariment.
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. 31/2018.
El Sr. Alcalde li respon que és per simplificar la comptabilitat.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), afegeix que també ha influït el fet de què amb aquesta
entitat, des de l’oficina de Torà no ens pot fer cap gestió i això dificulta el treball.
El Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret núm. 38/2018.
El Sr. Alcalde li respon que es tracta de la desestimació del RP interposat per la empresa
PROIMTORÀ per la mesura cautelar imposada per acord de Ple.
8.- INFORMES D’ALCALDIA .
Jornada dissabte 7 abril a les 19h sobre la Torre de Vallferosa a l’ajuntament.
El Sr. Alcalde diu que demà a la tarda tindrà lloc a l’Ajuntament de Torà una jornada sobre la Torre
de Vallferosa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, demana que les reunions es facin des de dins
de l’Ajuntament no des de fora.
El Sr. Alcalde li respon que la jornada de demà no l’ha liderat l’Ajuntament, simplement es va
sol·licitar de què es volia fer i des d’aquí s’ha fet difusió , com es fa amb tots els actes que fan les
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associacions del municipi. No es pot negar a cap associació del municipi que faci un acte, altra
cosa són les actuacions que s’hi volguessin fer a la Torre.
9.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, referent a la jornada del dia 7 d’abril sobre la
Torre de Vallferosa diu que les iniciatives les hauria de tenir l’Ajuntament per no tenir problemes
en el futur amb les activitats que s’hi organitzen, encara que siguin els veïns de Vallferosa perquè
poden tenir un accident i tret de les cases la resta és responsabilitat de l’ajuntament. També
pregunta si han demanat permís per les obres que s’hi ha fet.
El Sr. Alcalde li pregunta a quines obres es refereix. I que en aquesta legislatura s’ha assegurat
amb una pòlissa de responsabilitat civil tot l’entorn de la Torre.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, li respon que han posat unes lloses en l’antic cementiri i ho fan
servir de banc. També diu que no sap qui ha redactat el seu contingut però que en el planell
informatiu que hi ha a la Torre hi ha errors.
El Sr. Alcalde diu que no tots els visitants que van a la Torre és perquè els interessa la Torre sinó
també el seu entorn. Respecte les lloses que s’hi ha col·locat ha sigut per substituir les fustes que
hi havia perquè estaven podrides, per aquest motiu l’església va estar tancada durant un temps. A
més, el fet de posar les lloses no impedeix que es treguin i es posi una altra cosa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu també s’hauria d’intentar recuperar el poble i no només la
Torre, per això, demana que s’hauria de tancar tot el seu entorn. I no estaria de més de què
s’habitués perquè hi visqués una persona i així controlés tot l’entorn i alhora es recaptaria més
diners.
El Sr. Alcalde li respon que en les cases privades no s’hi posaran i també s’ha de tenir en compte
que no hi ha tants diners com per fer tantes coses. Afegeix que creu que tant la Torre com el seu
entorn està bastant controlat per l’Ajuntament.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) li respon que els diners que es recapta de les visites a la
Torre de Vallferosa es destinen per despeses directament afectades a la Torre de Vallferosa, com
són els cartell, i també s’ha de dir que a part d’això els amics de la Torre també han pagat coses…
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que es faci un entorn de protecció del BCIN (Torre de
Vallferosa) i que també s’hauria de projectar col·locar-hi un WC. També afegeix que si s’arreglés
el Castell de Llanera també tindria molts amics com ha passat amb la Torre, doncs des de què
s’ha arreglat i s’ha netejat l’església ara hi diuen missa, i tothom hi vol anar i els veïns hi ha
mostrat molt interès, i això pot portar massificacions i que es malmeti tot el patrimoni que hi ha,
afegeix que hi ha moltes visites constants. També diu que a pobles del voltant com són Castellfollit
de Riubregós com Biosca s’han fet moltes coses.
El Sr. Alcalde li respon que els municipis tant petits se’ls dona el 90% de subvenció i pel que fa a
Castellfollit a més cal tenir en compte que està a la província de Barcelona i la Diputació d’allà
solen donar més subvencions. Respecte la declaració d’entorn de protecció del BCIN de la Torre
s’ha de demanar per al Ple, tot i així, això el deteriorament no el pots evitar, a més actualment
tampoc existeix una amenaça imminent de què la intervenció dels particulars ho puguin malmetre.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si es podria canviar el cartell de l’entrada del Poble pel costat de Calaf perquè casi no es
veu.
El Sr. Alcalde li respon que fa temps que està buscant l’empresa que va fer el disseny per tal de
què el substitueixin.
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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 23:00 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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