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

28 de MARÇ de 2015
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
09:39 hores
10:03 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:
La sessió s’inicia sense el Sr Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor de CiU, amb el qual s’ha contactat i ha
confirmat que està de camí.
Abans de la celebració del ple, la Sra Alcaldessa demana fer un minut de silenci per les víctimes de
l’accident aeri del vol GWI9525 de Germanwings que va tenir lloc el dimarts 24 de març de 2015 als Alps
francesos.
Tot seguit, la Sra. Alcaldessa es passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Aprovació de 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
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ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1. APROVACIÓ DE 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
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8 (Sra Alcaldessa, Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, Sr. Felip DURAN i BLASI i Sr. Màrius
CODINA i CLOSA, del grup municipal de CiU; Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU i Sr. Antoni MOLINS i
GARRIGA, del grup municipal d’ AIT-AM; Sra. Mercè GARGANTÉ SOLÉ i Sr. Ramon Jaume PORTA
FERRAZ, del grup municipal CUP – PA.)
Abstencions: 1 (Sr. Ramon GARRIGA TEJERO, regidor de CiU)
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Antecedents
Atès que en data 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 que el municipi de Torà deixi de formar part de la comarca de la Segarra
(vegueria de Lleida) i passi a formar part de la comarca del Solsonès (vegueria de la Catalunya Central).
Atès que 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.
En data 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) i en data 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.
Atès que en data 26 de setembre de 2010 entrà en vigor la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries i que
en el seu 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.
Atès que 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.
Atès que 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.
Atès que en data 19 de desembre de 2014, el Consell de Ministres va aprovar l’acord pel qual no
s’autoritzava a l’Ajuntament de Torà 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
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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.
Atès que durant el mes de març de 2015 s’ha endegat una recollida de signatures per sol·licitar que
l’Ajuntament de Torà demani al Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el
municipi de Torà a la comarca del Solsonès, que ha recopilat, fins a la data d’avui, 321 signatures de
persones empadronades al municipi de Torà.
Atès que durant el mateix període també s’ha endegat una recollida de signatures perquè el municipi de
Torà continuï formant part de la comarca de La Segarra, que ha recopilat fins a la data d’avui, 23 signatures
de persones empadronades al municipi de Torà.
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”.
Atenen 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 disposa que es 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, resultant el seu text 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”.
Per tot l’exposat, es proposa ACORDAR
1. Demanar al Parlament de Catalunya l’aprovació urgent d’una llei que incorpori el municipi de Torà a la
comarca del Solsonès.
2. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya i a tots els seus grups parlamentaris, 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:
- La Sra Alcaldessa explica que s’han incorporat les esmenes del grup AIT-AM i que, finalment s’han recollit
321 signatures a favor del canvi de comarca al Solsonès i de 23 signatures a favor de continuar a la
comarca de La Segarra. Diu que és un resultat significatiu, i aquests resultats donen força moral per instar al
Parlament el canvi de comarca. També comenta, que sap que el Consell Comarcal de La Segarra ha
encomanat un estudi a una universitat en referència als avantatges de la continuïtat del municipi de Torà a
La Segarra.
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- La Sra. Mercè GARGANTÉ SOLÉ, regidora del grup municipal CUP – PA, diu que els resultats són molt
significatius tot i el caràcter poc seriós que tenia la iniciativa.
- El Sr Magí COSCOLLOLA i ANDREU, regidor del grup AIT-AM, explica que perquè es puguin quedar més
tranquils, si es compara el número de signatures a favor del canvi de comarca en unes eleccions
municipals, s’aconseguiria un resultat que donaria la majoria absoluta. També comenta que si es compara
en relació amb el número de signatures a favor de la continuïtat a la comarca de La Segarra, la diferència és
prou clara, tot i que no s’han fet cap porta a porta i que l’ús de les signatures pot tirar enrere a algunes
persones perquè sempre queda constància. Acaba dient que ells sempre han estat convençuts d’aquests
resultats.
- La Sra Alcaldessa comenta que hi ha molta gent que no ha firmat però que el procés de canvi els hi va bé,
sobretot al sector de la gent gran.
- El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, del grup municipal CiU, s’incorpora a la sessió i demana disculpes pel
retard i diu que s’ha confós d’hora.
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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