ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN PLE
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

6 de MARÇ de 2015
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:34 hores
22:32 hores

ASSISTENTS
Alcaldessa:
Sra. Mercè VALLS i QUEROL (CiU)
Regidors:
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Felip DURAN i BLASI
Sr. Ramon GARRIGA TEJERO
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Grup municipal d’Independents de Torà – Acord Municipal (AIT-AM)
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU
Sr. Antoni MOLINS i GARRIGA
Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (CUP - PA)
Sra. Mercè GARGANTÉ SOLÉ
Sr. Ramon Jaume PORTA FERRAZ
Sr. Secretari Interventor Accidental:
Joan Balcells i Soriguera

ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.

Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, la Sra. Alcaldessa es passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (16/01/2015)
2.- Aprovació del reglament per al servei de biblioteca municipal Sant Jordi de Torà
3.- Aprovació de l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Torà com a beneficiari del programa
Leader, al grup d’acció local – Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central
4.- Aprovació de la modificació de la taxa per l’expedició de documents administratius
5.- Donar compte dels decrets d’alcaldia
6.- Informe d’Alcaldia sobre el procediment de canvi de comarca
7.- Precs i preguntes
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ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS (16 de
GENER de 2015).
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 16 de GENER de 2015 (Ordinària)
Nombre de regidors presents durant la votació: 8 (Sra. Mercè VALLS i QUEROL, Sr. Felip DURAN i
BLASI, Sr. Ramon GARRIGA TEJERO, Sr. Màrius CODINA i CLOSA, Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU,
Sr. Antoni MOLINS i GARRIGA, Sra. Mercè GARGANTÉ SOLÉ, Sr Ramon Jaume PORTA FERRAZ)
Vots a favor: 8
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/03, es donen per llegides, i
s’aproven les actes de referència, amb les esmenes proposades.
Intervencions:
- La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ i el Sr Ramon Jaume PORTA FERRAZ, regidors del grup CUP-PA diuen
que no tenen comentaris.
- El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU, regidor del grup AIT-AM, diu respecte a l’acta anterior a l’apartat de
lectura i aprovació de les actes anteriors, que el comentari corresponent a l’acta 7 de novembre fou que a la
pàgina 23 la frase “...com la compra de segells a l’estranger...” hauria de ser “...com la compra de segells
per enviar llibres a l’estranger...”, i que en la pàgina 16 la frase “... la seva opinió que aquest assumpte s’ha
volgut vincular sempre amb el procés de canvi de comarca...” hauria de ser “...la seva opinió que aquest
assumpte es vol vincular amb el procés de canvi de comarca...”.
- La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ, comenta que en la pàgina 14 hi ha un error en el recompte de vots en
contra atès que els vots dels regidors són 6.
El Sr Secretari pren nota.
S’incorpora el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, del grup municipal CiU, a la sessió plenària.

2. APROVACIÓ DEL REGLAMENT PER AL SERVEI DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SANT JORDI DE
TORÀ
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Atès que l’Ajuntament de Torà disposa del servei de biblioteca municipal, el qual no està regulat per cap
reglament.
Atès la proposta realitzada per la responsable del servei, i supervisada amb el regidor de cultura (Annex 1).
Atès el que disposa l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificat
per l'article primer, disposició catorzena de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/85, l'article
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, els quals estableixen la competència del Ple municipal per a l'aprovació
de les ordenances i reglaments, així com el procediment a seguir.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà:
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PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de “Reglament per al servei de Biblioteca municipal de St Jordi de
Torà”.
SEGON.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de reglament, al tràmit d’informació pública
mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la
corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En el benentès
que si en el termini d'exposició pública no s'haguessin presentat reclamacions o suggeriments s'entendrà
definitivament aprovada.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent:
- La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ, regidora del grup CUP-PA, proposa canviar el terme “vila” i “poble” pel
de “municipi”. També comenta que el nou reglament comporta un seguiment exhaustiu al préstec de llibres i
que com es durà a terme.
- El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor del grup CiU, comenta que es reclamarà a través d’una trucada de
telèfon o a través de carta.
- El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, del grup municipal CiU, diu que és impossible portar aquest control, però
que ell ha dissenyat un programa a través d’excel per gestionar els 3.000 llibres, però que falta una torre
prou potent perquè l’actual no el soporta.
- El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU, regidor del grup AIT-AM, diu hi ha molts errors en la redacció i que
s’ha de substituir els termes de poble, vila i vilatans perquè es una falta de respecte als nuclis agregats.
També comenta que s’hauria de preveure que no únicament els municipis de la comarca puguin col·laborar
en l’ampliació del fons de la biblioteca sinó que poden ser municipis veïns d’altres comarques. També diu
que el reglament parla de “central de préstec” i que seria convenient la integració de la biblioteca dins la
xarxa de biblioteques de Catalunya.
- La Sra Alcaldessa comenta que s’està treballant en la seva integració.
- El Sr Secretari explica que la redacció correspon a la responsable de la biblioteca i que se li enviarà per a
la correcció d’aquests errors, i que es pot fer qualsevol al·legació durant el període d’exposició pública.

3.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE TORÀ COM A
BENEFICIARI DEL PROGRAMA LEADER, AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL -CONSORCI PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA CATALUNYA CENTRAL
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“En data 31 de desembre de 2014 s’ha publicat al DOGC núm. 6780 l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les
normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a
l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les
estratègies de desenvolupament local.
En data 1 de setembre de 2008 es va constituir el Consorci per al desenvolupament de la Catalunya
Central, com a Grup d’Acció Local, amb l’objectiu específic d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos
econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per al període
2007-2013, mitjançant una estratègia de desenvolupament local gestionada amb la metodologia LEADER.
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S’ha comunicat a aquest Ajuntament la continuïtat del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya
Central com a entitat per a la gestió i dinamització del programa LEADER 2014-2020 en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, en l’àmbit territorial dels municipis de les
comarques de la Segarra, Solsonès, Anoia i Bages.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Torà a l’àmbit d’actuació del Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central per a la gestió del programa LEADER 2014-2020.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent:
- La Sra Alcaldessa explica que és un acord d’adhesió periòdic per poder beneficiari del programa Leader i
que s’ha d’anar renovant.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Atenent que la taxa per a l’expedició de documents administratius regula en el seu epígraf 20 - Llicències
menors, el qual recull l’import dels costos corresponents a la tramitació administrativa, informes tècnics i
jurídics corresponents.
Atenent que per part d’aquest govern es vol promocionar i impulsar la conservació i restauració de les
façanes, per a una millora de l’entorn i del paisatge urbà, sempre d’acord amb la normativa urbanística
vigent.
Atenent que es creu que regulant una bonificació del 90 % de l’import corresponent a l’epígraf 20- Llicències
menors, únicament en façanes i en els supòsits determinats de treballs de pintura i petits arranjaments,
seria una mesura per a la seva execució.
Es proposa modificar l’”Article 8è.- Bonificació de la quota” de l’ordenança modificant-lo:
“Es considerarà una bonificació del 90 % sobre l’import de l’epígraf 20 – Llicències menors, quan els treballs
facin referència a treballs de pintura i petits arranjaments en façanes d’immobles.”
Atès que el procediment d’aprovació d’aquestes Ordenances s’ha d’ajustar al que disposa l’article 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, en relació amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així com amb els articles 15 i 17
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, relatius a la imposició, supressió i ordenació de tributs per les Corporacions Locals.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà:
PRIMER. Aprovar inicialment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de l’Ordenança reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius núm. 9 Corresponents a l’article 8è.
SEGON.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord provisional.
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 que entraran en vigor.”
Intervencions:
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 Secretari explica que l’equip de govern ha volgut establir un benefici fiscal en els casos de petites
reparacions i treballs de pintura en les façanes atenent a que suposa un benefici per a l’interès general i
paisatgístic urbà.
- La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ, regidora del grup de la CUP–PA, comenta que es podrien ampliar les
bonificacions en altres supòsits.
- El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU, regidor del grup AIT-AM, diu que per establir un 90% de bonificació
ja es podria fer una exempció.
- El Sr Secretari explica que és important que hi hagi intervenció administrativa per determinar tècnicament
els colors i tonalitats que són compatibles amb la normativa urbanística.
- La Sra Alcaldessa contesta que en un futur es pot mirar d’ampliar altres casos en bonificacions.

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO

DATA

TÍTOL

1/2015

09/01/2015

2/2015

12/01/2015

3/2015

14/01/2015

4/2015

03/02/2015

5/2015

26/01/2015

Atorgament d'excedència per motius personals
Aprovació definitiva de la reparcel·lació voluntària del polígon industrial
PP2 "L'aguda Sud"
Relació aprovació factures de data 31/12/2014
Atorgament de llicència per a la celebració d’espectacles públics i
activitats recreatives de caràcter extraordinàries
Adhesió de l'àmbit territorial del municipi de torà com a beneficiari del
programa Leader al grup d'acció local - Consorci per al desenvolupament
de la Catalunya Central

Intervencions:
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:
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- La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ, regidora del grup de la CUP–PA, pregunta si en el decret 2/2015 s’han
fet les cessions de sòl que marca la normativa urbanística.
- La Sra Alcaldessa contesta afirmativament i que pot veure el projecte de reparcel·lació on hi ha els detalls.
- El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU, regidor del grup AIT-AM, diu que no hi ha cap comentari.

6.- INFORME D’ALCALDIA SOBRE EL PROCEDIMENT DE CANVI DE COMARCA
-

-

-

-

La Sra Alcaldessa explica que en la última sessió es proposava de realitzar un procés participatiu sota
l’empara del Dpt Governació, però que com es va explicar en l’última reunió de la Comissió pel Canvi de
comarca i que va assistir l’advocat Sr Rodríguez, no s’havien explicat les posteriors conseqüències en
termes de responsabilitat que podrien recaure sobre els alcaldes de Torà i Biosca si convocaven aquest
procés participatiu. Atenent a que la llei de consultes també ha estat anul·lada en gran part pel Tribunal
Constitucional, es va proposar una recollida de signatures per copsar la voluntat del municipi. També
explica que per això s’han convidat a l’Alcalde i regidors de Biosca i s’han repartit el model de document
incorporant-hi alguns detalls.
El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU, regidor del grup AIT-AM, diu que no hi ha de sortir el municipi de
Biosca al document.
La Sra Alcaldessa diu que creu que la iniciativa ha de partir de la societat civil i que cada municipi hauria
de pensar en un perfil de persones que ajudessin a fer-ne difusió.
El Sr. Ramon Jaume PORTA FERRAZ, regidor del grup de la CUP–PA, pregunta si no seria més seriós
fer un acord de ple al respecte.
L’Alcalde Biosca comenta que la idea es no oficialitzar-ho perquè s’hi es volgués fer el tràmit
escrupolosament s’hauria de presentar a la Junta Electoral i procedir a una iniciativa legislativa. També
comenta que ells faran un porta a porta per fer-ne difusió.
El Sr Josep M ALSINA i SIMÓ, regidor de CiU, diu que s’haurien de fer sessions explicatives abans que
la recollida de signatures.
La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ, regidora del grup de la CUP–PA, diu que creu que l’inici hauria de ser
un acord de ple.
El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU diu que la recollida de signatures no és cap requisit administratiu
sinó una manera de saber que l’Ajuntament té el suport dels veïns en relació al canvi de comarca al
Solsonès.
La Sra Alcaldessa diu que s’ha d’escollir un dia per fer la xerrada abans del 31 de març, i es proposa el
divendres 13 de març a les 21:00 h sota el títol “Sessió informativa sobre un possible canvi de comarca”.
També s’acorda una reunió prèvia el dilluns 9 de març a les 16 h per tractar l’assumpte.

7.- PRECS I PREGUNTES
- La Sra Mercè GARGANTÉ SOLÉ, regidora del grup de la CUP–PA, pregunta que sobre si es té la
informació de l’última pregunta feta en l’anterior sessió de Ple, sobre els materials sobrant de les obres a la
Pl/ de la Creu.
- La Sra Alcaldessa contesta que el material està guardat a la nau del constructor Cases, i que s’utilitzarà en
la reparació de camins.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
El Secretari acctal,
L’Alcaldessa,
Joan BALCELLS SORIGUERA

Mercè VALLS QUEROL
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