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

2 de JULIOL de 2015
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:42 hores
22:25 hores

Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sr. Secretari Interventor Accidental:
Joan Balcells i Soriguera

ABSÈNCIES
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:
El Sr. Alcalde comença explicant que al no ser una sessió ordinària no hi ha en l’ordre del dia el punt de
precs i preguntes, però que al finalitzar la sessió es tindran en compte els comentaris del públic assistent.
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1. Aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de la corporació.
2. Aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
3. Aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
4. Aprovació de la composició de la Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Torà.
5. Aprovació de la creació i composició de la Comissió pel Canvi de Comarca.
6. Aprovació de la creació i composició de la Comissió de l'Aigua.
7. Ratificació de la Resolució d'alcaldia de nomenament del tresorer de l'Ajuntament.
8. Donar compte de la Resolució d'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de
l'Ajuntament.
9. Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local i aprovació del seu règim de sessions.
10. Aprovació del règim de dedicació de l'alcalde i aprovació del seu sou.
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11. Aprovació de les indemnitzacions dels regidors i regidores per assistència a les sessions
del Ple i de la Junta de Govern Local.
12. Aprovació de la certificació núm. 5 de l’obra ““Urbanització del vial lateral situat al marge
sud de la Ctra de Calaf i del tram urbà del C/ dels Horts (1a fase)”
13. Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials de l’obra
“Urbanització del via lateral situat al marge sud de la Crta de Calaf i del tram urbà del C/ dels
Horts (1a fase)”

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ (13 de
JUNY de 2015)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 13 de JUNY de 2015 (Constitució de la corporació)
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen per
llegides, i s’aprova l’acta de referència, sense cap observació ni esmena per part de cap regidor.

2.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions ordinàries i
assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 78 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals.
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer divendres de
cada mes a les 21.30 hores a l'estiu i a les 20.30 hores a l'hivern. La temporada d'estiu o hivern la
determinarà el canvi d'horari oficial. Si hi ha algun festiu aquella setmana es passaran al segon divendres
del mes.
SEGON.- Tots els plens s'anunciaran als taulers d'anuncis i al web de l'ajuntament i fent les crides
corresponents pel sistema de veu pública.
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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 els principals punts de la proposta d’acord, i que s’ha consensuat prèviament amb la
resta de grups.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, comenta que també s’anunciïn els plens al web
de l’ajuntament.
- El Sr Alcalde comenta que és veritat i que s’incorpori a l’acord.

3.- APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de Comptes.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 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.
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per un representant de cada grup polític,
actuant amb vot ponderat. La seva composició serà la següent:
Alcalde:

Sr. Magí Coscollola i Andreu

Grup polític: ERC-AM
Vots que representa: 4

Vocals:

Sr. Josep M. Alsina i Simó

Grup polític: Junts per Torà -INSE
Vots que representa: 2

Sra. Mercè Valls i Querol

Grup polític: CiU
Vots que representa: 2

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 els principals punts de la proposta d’acord, i comenta que la Comissió Especial de
Comptes és obligatòria i té la funció d’examinar els comptes de la corporació.
- El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal Junts per Torà - InSe, comenta que hi ha un
error perquè els vots que representen a la Comissió Especial de Comptes són dos enlloc de tres.
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- El Sr Alcalde explica que segons la documentació que s’ha presentat al registre d’entrada, el grup
municipal Junts per Torà – InSe, el formen dos regidors, però que si hi ha algun canvi es pot acordar sense
problema.
- El Sr Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà - InSe, pregunta si falta una
signatura.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA diu que ell es presenta com a regidor no adscrit.
- El Sr Roman RAGA i LLEIDA diu que no ho sabien fins ara.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA contesta que sí que ho va dir.
- El Sr Roman RAGA i LLEIDA respon que una cosa es fer un comentari i l’altra es explicar-ho a tot el grup.

4.- APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL DEL
MUNICIPI 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,
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives
d’estudi i dictamen d’assumptes.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 L’article 28.2 i 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
2.2 La Comissió de Delimitació Territorial estarà integrada per l’alcalde o alcaldessa, dos regidors, un tècnic
i el secretari o secretària de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Crear la Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Torà
SEGON. La Comissió de Delimitació Territorial estarà integrada per les persones següents:
President:
Regidors:

L'alcalde



Tècnic:
Secretari:

Sr Roman Raga i Lleida
Sra Mercè Valls i Querol
Sr Ramon Balcells i Pérez
El secretari de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

TERCER. Notificar aquest acord al Dpt de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya.

Intervencions i opinions:
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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 les funcions de la comissió i que també és obligatòria per resoldre els expedients de
delimitació territorial encara oberts.

5.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PEL CANVI DE COMARCA
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives
d’estudi i dictamen d’assumptes.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 60 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 124.2, 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
2.2 La Comissió pel Canvi de Comarca té el règim jurídic corresponent al d’una comissió informativa, òrgan
complementari de l’entitat local.
2.3. Les comissions informatives estaran integrades exclusivament per membres de la Corporació, són
òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
2.4 La Comissió pel Canvi de Comarca té el caràcter de comissió informativa especial atès la seva
constitució respon a un assumpte concret (procés del canvi de comarca).
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Crear la Comissió pel Canvi de Comarca.
SEGON. La Comissió pel Canvi de Comarca estarà integrada per les persones següents:
President:
Vocals:
Secretari:

L'alcalde o regidor/a en qui delegui.
Tots els regidors de la corporació
El secretari de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

TERCER. Aquestes comissions no tenen una periodicitat determinada i es duran a terme les seves reunions
d’acord amb les necessitats dels assumptes a tractar.”
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:
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- El Sr Alcalde explica que aquesta comissió ja existia la legislatura passada i que atenent a la importància
de l’assumpte, a partir d’ara hi assistiran tots els regidors.
6.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE L’AIGUA
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives
d’estudi i dictamen d’assumptes.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 60 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 124.2, 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
2.2 La Comissió de l’Aigua té el règim jurídic corresponent al d’una comissió informativa, òrgan
complementari de l’entitat local.
2.3. Les comissions informatives estaran integrades exclusivament per membres de la Corporació, són
òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
2.4 La Comissió de l’Aigua té el caràcter de comissió informativa especial atès que la seva constitució
respon a un assumpte concret, l’estudi del cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta, subministrament
d’aigua potable, entre d’altres).
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Crear la Comissió de l’Aigua.
SEGON. La Comissió de l’Aigua estarà integrada per les persones següents:
President:
Vocals:
Secretari:
Assessor tècnic:

L'alcalde o regidor/a en qui delegui.
Tots els regidors de la corporació
El secretari de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
Un tècnic especialista en la matèria

TERCER. Aquestes comissions no tenen una periodicitat determinada i es duran a terme les seves reunions
d’acord amb les necessitats dels assumptes a tractar.
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:
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- El Sr Alcalde explica que aquesta comissió tindrà la funció de tractar el cicle integral de l’aigua i que en
gran mesura ve determinada per la finalització de la concessió amb l’empresa de l’aigua, entre d’altres
assumptes a tractar del mateix àmbit.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, comenta que li agradaria que també en fos
membre un tècnic.
- El Sr Alcalde diu que és veritat, que havien quedat així i s’incorpora a l’acord.
7. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DEL TRESORER DE
L’AJUNTAMENT
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Resolució d’alcaldia núm. 30/2015
RESOLUCIÓ NOMENAMENT TRESORER DE LA CORPORACIÓ
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les Corporació amb secretaria de tercera es
podrà encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la mateixa.
2.2. Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no
cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Nomenar tresorer de l’Ajuntament de Torà al Sr. Joan Closa Viladrich, regidor de la corporació.
SEGON. Ratificar aquest decret en el proper Ple.”
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 VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, pregunta sobre el fet que el tresorer tingui que
prestar fiança.
- El Sr Alcalde explica que la normativa ha canviat, tal i com indica la proposta d’acord i que actualment no
és necessari.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL vol fer constar que en l’anterior nomenament de tresorer es va acordar
que la fiança no l’assumiria el tresorer sinó tot l’equip de govern.
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8. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE
DE L’AJUNTAMENT
“Resolució d’alcaldia núm. 31/2015
RESOLUCIÓ NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu
funcionament, i en particular, els regidors que actuaran com a tinents d’alcalde.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament.
2.2. El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és competència de l'alcalde
a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 53.2 i 54 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 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es
relacionen:
Sr. Joan Closa i Viladrich, primer tinent d’alcalde
Sr. Jordi Durán Bagán, segon tinent d’alcalde
Sra. Maria Angeles Louzan Vazquez, tercera tinent d’alcalde
SEGON. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
TERCER. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.”

9. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en
sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu
funcionament, i en particular, constituir la junta de govern local.
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2. FONAMENTS DE DRET
La creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en relació amb els articles
20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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.
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Constituir la junta de govern local, la qual quedarà integrada pels membres nomenats per
l’alcaldia.
SEGON. La periodicitat de la sessions serà cada quinze dies, i les sessions tindran lloc el dia i hora
establerts per Resolució de l’alcaldia.
TERCER. Les competències de la junta de govern local seran les que se li atribueixin per delegació de
l’alcaldia. En tot cas, li correspon l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
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 l’ajuntament de Torà ha tingut una llarga tradició de Junta de Govern Local i que
fins al moment ha estat molt eficaç. També explica que no ha nomenat els seus membres perquè no
s’interpretés com una falta de respecte al Ple, al nomenar membres d’un òrgan no creat fins el moment.
10. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDE I APROVACIÓ DEL SEU SOU
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir
en sessió pública el dia 13 de juny.
SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
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Atenent al Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, i a la resolució
GRI/827/2015, de 22 d'abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2015, segons
els quals, s’estableix l’atorgament d’una compensació econòmica a favor de l’ajuntament de Torà (dins dels
supòsit de municipis entre 501 i 2.000 habitants) d’un import de 17.505,72 € corresponent al 100% de
dedicació del càrrec electe, i d’un import de 13.129,29 € en cas del 75% de dedicació del càrrec electe.
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Establir que, amb efectes de 1 de juliol de 2015, s'estableixi el següent règim de dedicacions i
retribucions per a l’alcalde de la present corporació:

Nom i cognoms

Règim de
dedicació

Percentatge de
dedicació

Retribució
(euros bruts anuals)

Magí Coscollola Andreu

Parcial

75 %

13.129,29 €

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat
Social.”
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 atenent a que hi ha controvèrsia sobre els sous dels càrrecs públics, ja el Dpt. de
Governació va fer una regulació en el 2008 del tema i que atorga una subvenció al respecte als
ajuntaments. Aquesta subvenció correspon a 17.505,72 € per una dedicació exclusiva, i que la seva
proposta de dedicació és del 75% i l’import correspon exactament amb la subvenció atorgada. El cost que
haurà d’assumir únicament l’ajuntament seran els costos de la Seguretat Social.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, diu que hi votaran a favor, tot i que ha estat un
tema molt criticat en l’anterior legislatura. Demana que s’especifiqui un horari i número d’hores perquè quedi
més clar.
- El Sr Alcalde diu que la dedicació del 75% correspon a hores 30 hores/setmanals.
- El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal Junts per Torà - InSe, comenta és una mica
arriscat fer un horari fix perquè realment serà la feina qui manarà l’horari i que no és un tema important.
- El Sr Alcalde diu que no té sentit un horari i que no hi ha hagut mai cap horari per un càrrec electe.

11. APROVACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS I REGIDORES PER ASSISTÈNCIA A
LES SESSIONS DE PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
1. ANTECEDENTS
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PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir
en sessió pública el dia 13 de juny.
SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Establir, amb efectes de 1 de juliol de 2015, el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de
la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple:
2. Junta de Govern Local:

60 euros/sessió.
120 euros/sessió.

SEGON. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el resum de les
intervencions i opinions emeses és el següent:
- El Sr Alcalde explica que atenent als informes aportats des de l’ACM, les feines dels regidors només
poden ser indemnitzades a través de la retribució d’un sou, i degut a la normativa vigent i l’estat de les
finances de la corporació, només es pot compensar les tasques a través de les assistències als òrgans
col·legiats. Per aquest motiu s’estableixen les assistències a la Junta de Govern Local.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, diu que hi votaran a favor però que hauria estat
un detall saber les àrees de cada regidor. També diu que a final de mes, cada regidor acabarà cobrant 300
€.
- El Sr Alcalde diu que les delegacions no estan acordades encara, perquè seran diferents a anteriors
legislatures, i seran molt més detallades i acurades les responsabilitats.
12. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE L’OBRA “URBANITZACIÓ
DEL VIAL LATERAL SITUAT AL MARGE SUD DE LA CTRA DE CALAF I DEL TRAM URBÀ DEL C/
DELS HORTS”
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
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Es presenta per a la seva aprovació la 5a. certificació de l’obra “Urbanització del vial lateral situat al marge
sud de la ctra de Calaf i del tram urbà del C/ dels Horts” emesa pel tècnic director de l’obra: Xavier Terribes,
i degudament signada per l’empresa adjudicatària de l’obra Construccions Germans Cases SL.
Resum econòmic de la certificació;
Import d’adjudicació ..................................................................... 178.647,44
Obra executada anteriorment....................................................... 167.065,98
Obra executada, d’acord amb la 5a certificació .......................... 11.581,46
Import pendent d’executar............................................................
0,00

euros
euros
euros
euros

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre,
Es proposa al Ple:
ACORDAR
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 5 de l’obra “Urbanització del vial lateral situat al marge sud de
la ctra de Calaf i del tram urbà del C/ dels Horts” per un import de 11.581,46 €.
SEGON.- Ordenar el seu pagament en el termini dels trenta dies següents a la data d’aprovació de la
certificació. (Ar 216 LCSP)
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 aquesta és una obra que fa molts anys que s’arrossega i que finalment s’ha
pogut completar.
- El Sr Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà - InSe, pregunta si l’obra inclou les
connexions del subministrament elèctric de cada propietat.
- El Sr Alcalde comenta que pel que té entès, és responsabilitat de cada propietari demanar la connexió al
subministrament.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, diu que en aquesta obra, en un primer moment,
Fesca Endesa exigia una potència que suposava una despesa inassumible, i que per les gestions del Xavier
Terribes es va aconseguir una rebaixa de potència i poder acabar les obres. També explica que cada
particular ha de demanar la connexió particular a la seva propietat i que tots els veïns ja saben que s’han de
donar d’alta.
- El Sr Alcalde explica que si hi ha algun veí que tingui algun dubte, se l’atendrà i se li informarà
adequadament.
- El Sr Roman RAGA i LLEIDA diu que hi ha algun veí que li ha dit que es va dir que les obres inclourien
també aquesta connexió al particular.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que els veïns ja ho sabien això però que no sap que va dir el tècnic
redactor del projecte als veïns.
- El Sr Alcalde diu que segur que el tècnic redactor del projecte no va fer aquestes afirmacions i en tot cas,
no devien ser de cap tècnic.
13. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL VIAL LATERAL SITUAT AL MARGE SUD DE LA CTRA
DE CALAF I DEL TRAM URBÀ DEL C/ DELS HORTS”
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Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
ANTECEDENTS
Atenent que en sessió plenària de 6 de novembre de 2009 es va aprovar la imposició i aplicació de
contribucions especials corresponents a l’obra d’urbanització del vial lateral situat al marge sud de la Ctra de
Calaf i del tram urbà del C/ del Horts de Torà, redactat pel Sr R. G., amb un import de licitació de 223.307,43
€ i d’adjudicació de 181.727,57 €.
Els articles 28 a 37 i 58 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, disposen que els ajuntaments poden establir i exigir contribucions
especials com conseqüència de la realització d’obres públiques, sempre que el subjecte passiu obtingui un
benefici o augment de valor dels seus béns.
Atenent que en sessió plenària de 17 de novembre de 2011 es van aprovar les contribucions especials a
satisfer pels veïns de l’urbanització del vial lateral situat al marge sud de la Ctra de Calaf i del tram urbà del
C/ del Horts de Torà, les quals van ser notificades.
Atenent a que es presenta en aquesta mateixa sessió plenària, el canvi de director d’obra així com
l’aprovació de la certificació núm. 4 de l’obra esmentada.
Atenent que en sessió plenària de 7 de novembre de 2014 es van aprovar liquidacions parcials de
contribucions especials a satisfer pels veïns de l’urbanització del vial lateral situat al marge sud de la Ctra de
Calaf i del tram urbà del C/ del Horts de Torà.
Segons les certificacions d’obra, el cost de l’obra definitiu ha estat de 178.647,44 € sobre una previsió de
223.307,43. € i el cost de l’assistència tècnica ha estat de 14.379,40 € sobre un previsió de 12.261,90 €, pel
que el conjunt de despesa ha estat de 193.026,84 € sobre una previsió de 235.569,33 €.
L’import total de despesa (193.026,84 €) es minora per la subvenció del PIM – Pla d’Inversions Municipals Anualitats 2005-2007, per part la Diputació de Lleida, per un import de 27.337,00 € sobre una previsió de
43.181,80 € i l’aportació del 10 % de l’Ajuntament, corresponent a 19.302,68 €, pel que el conjunt de
despesa a repercutir als contribuents ascendeix a una import de 146.387,16 € sobre una previsió inicial de
173.148,78 €.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 33.4 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, disposa que, un cop finalitzades les obres, s’indicarà als subjectes
passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran les liquidacions que siguin procedents i es
compensaran, con lliurament a compte, els pagaments avançats que s’hagin realitzat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple
ACORDAR
PRIMER. Aprovar les liquidacions individuals definitives i notificar-les als subjectes passius amb el
corresponent règim de recursos:
1.- MC. J. S, propietària de la finca 7105007CG6370S, superfície (m2): 3.000,51 / Longitud façana (m):
57,96
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Liquidació prevista:
Contribucions especials parcials anteriors:
Liquidació definitiva:
Contribució especial definitiva:

75.790,00 €
62.461,93 €
65.270,20 €
2.808,27 €

2.- J. B. T. – C. M. P, propietaris de la finca 7105006CG6370S, superfície (m2): 1.869,25 / Longitud façana
(m): 30,68
Liquidació prevista:
Contribucions especials parcials anteriors:
Liquidació definitiva:
Contribució especial definitiva:

45.130,23 €
36.415,44 €
38.860,90 €
2.445,46 €

3.- R. P. S, propietari de la finca 7105005CG6370S, superfície (m2): 424,96 / Longitud façana (m): 23,53
Liquidació prevista:
Contribucions especials parcials anteriors:
Liquidació definitiva:
Contribució especial definitiva:

16.620,10 €
15.894,96 €
14.315,60 €
-1.579,36 €

4.- Ajuntament de Torà, propietari de la finca 7105008CG6370S, superfície (m2): 1.500,00 / Longitud façana
(m): 23,04
Liquidació prevista:
Contribucions especials parcials anteriors:
Liquidació definitiva:
Contribució especial definitiva:

35.608,44 €
28.498,72 €
30.674,16 €
2.178,44 €

SEGON.- L’anterior acord es notificarà a cada subjecte passiu, indicant-li la quantitat que li correspon pagar.
A la notificació es fixaran els terminis, la forma de pagament i els recursos següents:
Recurs de reposició, que caldrà interposar davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini
d’un mes comptat a partir del dia següent a aquell en què hagueu rebut la present notificació, de conformitat
amb l’article 14 del RDL 2/2004, de 5 de març, Tex refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, amb els
requisits exigits a l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb allò que
determina l’article 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes, i contra la citada resolució
expressa, podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la
notificació. En el cas de no rebre notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes
des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, en aquest cas podreu
interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.
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,
L’Alcalde,

Joan BALCELLS SORIGUERA

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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