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

7 d’AGOST de 2015
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:30 hores
23:00 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
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
Sra. Secretaria Interventora Accidental:
Núria Castellà i Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Donar compte de la liquidació de l’exercici 2014
3. Aprovació dels festius per a l’any 2016
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4. Aprovació del nomenament del representant de l’Ajuntament de Torà en el Consell
escolar del CEIP St. Gil.
5. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
6.- Punt d’urgència: Aprovació del conveni- marc de cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà per al desplegament
d’accions en favor de la joventut per a la realització dels camps de treballs locals
2015.
7. Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (2 de JULIOL de 2015)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 2 de JULIOL de 2015
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
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.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2014
Acord: Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 26/2015 que tot seguit es transcriu:
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2014
1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre, s’obté el
resultat següent:
1.1. Pressupost de despeses:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1.660.525,00
82.600,59
1.743.125,59
1.570.970,97
1.570.970,97
1.487.479,94
1.487.479,94
1.386.151,33
101.328,61

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

298.295,93
56.594,23
209.484,57
32.204,81

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

133533,42

1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

1.773.600
82.600,59
1.856.200,59
1.533.807,73
4.426,56
0
1.166.034,39
363.346,78

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

677.941,58
0,00
351.310,61
326.630,97

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

689977,75

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
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AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

TORÀ
2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2014

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDE
NETS
S NETES
1.460.500,08
1.208.641,90

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

AJUSTOS

RESULTAT
251.858,18

68.881,09

139.939,02

- 71.057,93
180.800,25

1.529.381,17

1.348.580,92

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

138.899,02

-138.899,02

1.529.381,17 1.487.479,94

41.901,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de
a despeses grals.

tresoreria per

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

41.901,23

1.4. Romanent de tresoreria:

AJUNTAMENT DE
Exercici Comptable:

TORÀ

2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY
1. (+) Fons líquids

2014
321.361,36

2. (+) Drets pendents de cobrament

693.406,56

(+) del Pressupost corrent

363.346,78

(+) de Pressupostos tancats

326.630,97

(+) d'operacions no pressupostàries

3.428,81

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

146.617,37

(+) del Pressupost corrent

101.328,61

(+) de Pressupostos tancats

32217,13

(+) d'operacions no pressupostàries

13.071,63

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

868.150,55

II. Saldos de dubtós cobrament

213442,08

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
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654.708,47

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 255.645,65 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària.
Total de romanents de crèdit d’incorporació voluntària: 133.711,54 €.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat
nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 62.744,22 € d'acord amb el
següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
1.529.381,17
Despeses no financeres

1.348.580,92

Superàvit no financer

171.220,10

Ajustos d'ingressos

-118.090,92

Recaptació

-118.090,92

PTE

0

Interessos

0

Ajustos de despeses

0,00

Compte 413

0

Interessos

0

Lísings

0

Execució d'avals

0

Aportacions de capital

0

Ingressos ajustats

1.411.290,25

Despeses ajustades
1.348.546,03
Capacitat
de
62.744,22
finançament
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1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que es desprèn de
la liquidació de 2014.
La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la
despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix
la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei
2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions
Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini
de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per
canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost
2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la
Regla de la despesa amb un marge de 97.736,23 €.

Concepte

Liquidació
exercici 2013

Suma cap.1 a 7 de despeses sense
1.277.830,25
interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no
21.150,00
financeres segons el SEC)

Liquidació
2014
1.298.386,07
20.000,00

-Venda de terrenys i altres inversions -8.850,00
reals.

0,00

+/-Inversions realitzades per compte
d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de
deutes.

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici 0,00
pendents d'aplicar a pressupost.

0,00

+/-Pagaments
a
socis
privats
realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions
amb
pagament
ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs

0,00

0,00

30.000,00

20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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exercici

-Mecanisme
extraordinari
pagament a proveïdors 2012

de 0,00

0,00

-Inversions
realitzades
per
la
Corporació local per compte d'altres 0,00
Administracions Públiques

0,00

0,00
Altres
Despeses no financeres en termes
1.298.980,25
SEC excepte interessos del deute
-Pagaments per transferències (i
altres operacions internes) a altres 0,00
ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió
Europea
o
d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels
sistemes de finançament
Despesa
finançada
amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del
PIB (2)
Despesa
computable
incrementada per la taxa de
referència

0,00
1.318.386,07
0,00

414.415,38

458.107,20

39.907,18
0,00
319.709,21
54.798,99
0,00

0,00
0,00
383.741,94
74.365,26
0,00

0,00

0,00
0,00

884.564,87

860.278,87

1,015
897.833,34

+ canvis normatius que suposen
increments
permanents
de
la 60.209,29
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen
decrements permanents de la 0,00
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA
958.042,63
DESPESA (Exercici. 2013)
b)
TOTAL
DESPESA
COMPUTABLE (Exercici 2014)
Marge de compliment
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860.278,87
97.736,23

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al
subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les
entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats
consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial
que determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014).
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

(+)
(-)
(-)
(-)

Nivell de deute viu
Import
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
1.460.500,08
CCEE
0,00
QQUU
0,00
ALTRES
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)1.460.500,08
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
1.139.488,11
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
0,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
78,02%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 20,46 dies.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
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Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats figura a la
part .
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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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 exposa que ara simplement és dóna compte al Ple de l’aprovació de la liquidació de
l’exercici 2014, i com a conseqüència no s’efectuarà cap votació. El dia 25 d’agost hi ha
convocada la Comissió Especial de Comptes i després s’efectuarà l’exposició pública del comptes
període en el qual qualsevol persona podrà venir a consultar-los.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2016
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vista l’Ordre de festes laborals per a l’any 2016 publicada per la Conselleria d’Empresa i
Ocupació, que prescriu la necessitat de designar les dues festes locals per l’any 2016 d’aquest
municipi.
Atès que s’ha rebut requeriment del Departament d’Empresa i Ocupació 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 2016, per tal de donar compliment al previst en l’article 37.2
de l'Estatut dels Treballadors.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Comunicar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que segons les
previsions del calendari de l’any vinent, fixi que les festes locals oficials per l’any 2016 del municipi
de Torà siguin les següents:
- 1 de setembre (dijous) i 2 de setembre (divendres)
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball 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 explica que es proposa el dia 2 de setembre per a l’any 2016, després d’haver
consultat a les empreses del poble, en especial a la LEDS C-4,sa; un dia que també s’havia
pensat a priori era St. Josep però com que recau en dissabte es va descartar aquesta opció, i
finalment s’ha acordat proposar el 2 de setembre per tal de no alterar els acords dels convenis de
cada empresa ni les seves produccions.
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- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, pregunta si s’ha consultat a altres
empreses del poble o simplement només s’ha tingut en compte a l’empresa LEDS-C4, sa, ja que
aquesta pot fer les seves combinacions internes cosa que no poden fer les altres.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, comenta que també es va consultar
a gairebé tots els comerços del poble.
4.- APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
EN EL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP ST GIL
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
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. Atès que segons les delegacions efectuades als regidors es proposa el nomenament de la
Sra MARIA ÁNGELES LOUZÁN VÁZQUEZ com a representant de la corporació en el Consell
Escolar del CEIP St Gil.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 62
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, a l’article 35 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del
Dret a l’Educació, i els articles 159.4 i posteriors a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Designar com a representant de la corporació en el Consell Escolar del CEIP St. Gil a
la regidora Maria Ángeles LOUZÁN i VÁZQUEZ.
SEGON.- Notificar al Consell Escolar del CEIP St. Gil.”
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 es proposa a la Sra. Maria Ángeles LOUZÁN i VÁZQUEZ, tot i que, si
per qualsevol circumstància la Sra. Maria Ángeles no hi pogués assistir ho faria ell.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, comenta que en la legislatura passada
es va nomenar el Sr Josep Ma ALSINA I SIMÓ com a representant de la corporació en el Consell
Escolar del CEIP St. Gil i el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (actual alcalde) va dir que era
millor que es proposés un altre regidor que tingués fills amb edat escolar. Per la qual cosa,
manifesta que potser en aquest cas de les 4 persones de l’actual equip de Govern seria més
aconsellable proposar el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN. També comenta que no té el cartipàs

11

municipal i desconeix les responsabilitats de cada membre, per tant, no és lògic delegar les
funcions sense conèixer abans el cartipàs municipal que hauria de constar en el primer Ple que se
celebra.
- El Sr. Jordi DURAN i BAGAN, regidor del grup ERC-AM, en resposta al comentari de la Sra.
Mercè diu que per motius d’horaris laborals no li és possible ser membre del consell escolar del
CEIP St. Gil.
- El Sr. Alcalde també manifesta que les delegacions han estat efectuades dins del termini que
estableix la llei mitjançant decret d’alcaldia.
5.- DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:
NÚM.

DATA

6/2015

04/03/2015

7/2015

18/03/2015

8/2015
9/2015
10/2015
11/2015

24/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
02/04/2015

12/2015 02/04/2015
13/2015 02/04/2015
14/2015 07/04/2015
15/2015 13/04/2015
16/2015 13/04/2015

17/2015 13/04/2015
18/2015 13/04/2015
19/2015 13/04/2015
20/2015 27/04/2015
21/2015
22/2015
23/2015
24/2015
25/2015
26/2015

27/04/2015
05/05/2015
01/06/2015
18/05/2015
22/05/2015
10/06/2015

TÍTOL
Requeriment Expedient sobre la protecció de la legalitat urbanística
2014
Atorgament de llicència per a la celebració d’espectacles públics i
activitats recreatives de caràcter extraordinàries
Ordre d’execució pels treballs d’urgència a l’edifici C/ de la Creu, núm.
22
Devolució Fiança "Obres millora d'accés a Vallferosa"
Comunicació Inici d'activitat en règim de comunicació
Designació de locals electorals - Eleccions municipals 2015
Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells Eleccions municipals 2015
Reserva de llocs per als actes de campanya electoral - eleccions
municipals 2015
Designació de representants de l'administració - Eleccions municipals
2015
Incoació Expedient Contractació Servei-Bar Piscines 2015
Resolució Inici d’expedient d’investigació sobre la titularitat del camí
Resolució Inici d’expedient d’investigació sobre la titularitat del camí
dels horts a la partida de les Marites, el traçat del qual passa per la
propietat coneguda com a “Cal Peretó”
Sol•licitud de l’alta dels serveis AOC: e-fact, seu electrònica i e-tauler
Aprovació despesa executada per l'empresa Ex Germans Cases. GFS
2014
Aprovació llista provisional "Borsa de Treball de la llar d'infants"
Aprovació llista provisional "Borsa de Treball plaça auxiliar
administratiu"
Resolució de Sol·licitud de Bonificació ICIO
Convocatòria proves selectives de "Borsa de Treball de la llar d'infants"
Resolució contractació Servei Bar Piscines 2015
Comunicació Activitat Innòcua - Activitat en règim de comunicació
Aprovació Liquidació exercici 2014
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27/2015
28/2015
29/2015
30/2015
31/2015

09/06/2015
10/06/2015
12/06/2015
17/06/2015
30/06/2015

32/2015
33/2015
34/2015
35/2015
36/2015

06/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
10/07/2015

37/2015 14/07/2015
38/2015 23/07/2015
39/2015 23/07/2015
40/2015 23/07/2015

Comunicació Inici d'activitat en règim de comunicació
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí"
Sol·licitud d’alta servei e-notum
Nomenament del tresorer de la corporació
Nomenament dels tinents d'alcalde de la corporació
Data de les proves selectives per a la borsa de treball per a cobrir plaça
d'auxiliar administratiu
Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Delegació de competències d'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Convocatòria de Junta de Govern Local 09/07/2015
Delegació d'atribucions als regidors
Delegació d'atribucions al regidor Sr Joan Closa per celebrar matrimoni
civil
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" - Agost
2015
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu - Agost 2015
Convocatòria de Junta de Govern Local 28/07/2015

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 dóna compte al Ple de la relació de decrets del període 04/03/2015 a 23/07/2015
explica que hi ha decrets del mes de març perquè no s’ha celebrat cap altre pel ordinari des del 6
de març i per aquest motiu no s’havien pogut donar compte al Ple fins ara.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, pregunta sobre el decret 8/2015 de data
24/03/2015 per saber a què corresponia.
- El Sr. Alcalde li contesta que aquest decret fa referència a un cablejat elèctric del cr. La Creu, 22.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CIU, s’interessa sobre la resolució del decret
38/2015 de data 23/07/2015, concretament si la resolució de la borsa de treball de la llar d’infants
s’ha efectuat d’acord amb les bases que es van aprovar en la legislatura anterior.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, comenta que ara per tal de facilitar
la cobertura de períodes curts de temps, s’ha optat per deixar la borsa de treball oberta.
- El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), manifesta que no és gaire bo fer borses de treball per a la cobertura de la
plaça d’auxiliar administratiu de l’ajuntament. També afegeix que primer s’ha de mirar de cobrir
les vacants i/o suplències amb gent de Torà.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, manifesta que no ha vingut massa
gent de fora i que amb les llistes obertes millores la participació de la gent del poble, el sentiment
sobre aquest aspecte és comú (primer la gent del poble abans que de fora)però la llei s’ha de
complir i no es pot fer distincions.
- El Sr. Alcalde manifesta que les bases les van fer l’altre equip de govern, que s’ha presentat gent
de fora i el funcionament de la borsa va per ordre de puntuació de major a menor. Explica que en
l’última substitució de la llar d’infants, de tota la gent que constava a la llista ningú es va presentar,
per aquest motiu s’ha acordat modificar les bases de la borsa i deixar-la oberta respectant en tot
moment la legalitat i defugint les preferències.
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- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, també s’interessa per la resolució del
decret 24/2015 i manifesta que la Sra. J. I. M. L., adjudicatària del contracte del servei de
manteniment de les piscines municipals i l’explotació del seu bar, li va preguntar sobre l’estat de la
proposta que li va fer quan encara era alcaldessa sobre la possibilitat de continuar l’explotació del
servei del bar de les piscines durant l’any i inclòs allargar el contracte per 2 o fins i tot 3 anys, i
que encara no havia rebut cap resposta per part de l’Ajuntament. La Sra. Mercè manifesta que
troba lògic que l’actual equip de govern no li hagués contestat i diu que cal que tots siguem
prudents, doncs aquesta proposta ja s’havia fet abans per altres adjudicataris i sempre se’ls va dir
que no.
- El Sr. Alcalde li contesta que aquest decret va ser resolt per l’anterior legislatura en què ella era
l’alcaldessa i respecte la proposta que va efectuar la Sra. J. per a continuar durant l’any amb
l’explotació del servei del bar de les piscines, malgrat que oficialment no se li ha donat cap
resposta, ja es pot deduir que serà negativa.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, manifesta que no és possible obrir
tot l’any l’explotació del servei del bar de les piscines, i que cal ser prudent i no saltar-se la
legalitat.
- El Sr. Jordi DURÁN i BAGÁN, regidor del grup ERC-AM, també reafirma que no és viable obrir el
servei del bar de les piscines tot l’any, a més afegeix que per anar als serveis has de sortir del
recinte.
6.- PUNT D’URGÈNCIA. APROVACIÓ DEL CONVENI- MARC DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER AL DESPLEGAMENT D’ACCIONS EN FAVOR DE LA
JOVENTUT PER A LA REALITZACIÓ DELS CAMPS DE TREBALLS LOCALS 2015.
A)

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:

El Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència el debat i votació de l’expedient:
APROVACIÓ DEL CONVENI- MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER AL
DESPLEGAMENT D’ACCIONS EN FAVOR DE LA JOVENTUT PER A LA REALITZACIÓ DELS
CAMPS DE TREBALLS LOCALS 2015.
Ho justifica pel fet que per a la plena vigència del conveni marc de cooperació interadministrativa,
que comporta una obligació econòmica per part de l’Ajuntament, s’ha de fer efectiva abans del dia
21 d’agost. Els 9 membres del Ple presents, voten afirmativament la inclusió a l’ordre del dia
d’aquest expedient i, per tant, amb el quòrum de l’art. 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril (DOGC del 20 de maig), pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya (TRLMRLC).

B) APROVACIÓ DEL CONVENI- MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER AL
DESPLEGAMENT D’ACCIONS EN FAVOR DE LA JOVENTUT PER A LA REALITZACIÓ
DELS CAMPS DE TREBALLS LOCALS 2015
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Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat
Acord: Aprovar la proposta d’acord d’aprovació del conveni marc de cooperació que tot seguit es
transcriu:
“Cervera, 20 de juliol de 2015
Reunits:
D’una part, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, actuant en el
seu nom i representació.
De l’altra, la Sr. Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà, actuant en el seu nom i
representació.
PACTES:
1.- Es proposa la realització d’un Camp de Treball Local al municipi de Torà que es
realitzarà durant les setmanes del 6 al 10 de juliol i del 13 al 17 de juliol de 2015, dirigit a joves del
municipi d’entre 13 i 16 anys.
2.- Les tasques a realitzar al municipi, es decidiran en funció de les necessitats i/o serveis
que s’hi pot oferir en el moment en que es desenvolupa el Camp de Treball Local.
3.- El Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà compensarà als joves del
municipi participants en els Camps de Treball Locals 2015, amb una entrada a Port Aventura.
4.- El Servei de Joventut del Consell Comarcal assumirà el cost de l’ autocar per a la
sortida a Port Aventura que tindrà lloc el proper 26 d’ agost del 2015.
5. El cost de les entrades a Port Aventura anirà a càrrec de cada municipi en funció del
preu estipulat en el conveni i del número de joves participants. El cost de les entrades a Port
Aventura serà de 28€ per entrada per jove, i haurà de ser abonada al Consell Comarcal de la
Segarra en el següent número de compte: ES16 2013 6099 98 0200037694 abans del dia 21 d’
agost.
6- Aquest conveni no serà plenament vigent fins que hagi estat ratificat pels òrgans
competents de cada entitat.
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni-marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de
La Segarra i l’Ajuntament de Torà per a la realització dels camps de treballs locals 2015, en què
es compensarà als joves participants amb una entrada a Port Aventura, el cost de les quals serà
de 28€ per entrada per jove, i haurà de ser abonada al Consell Comarcal de la Segarra abans del
dia 21 d’ agost.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de l’esmentat Conveni-Marc, entre aquest
Ajuntament i el Consell Comarcal de la Segarra.
TERCER.- Notificar-ho al Consell Comarcal de La Segarra »
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:

15

- El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta sobre les tasques que s’han dut a
terme en el camp de treball.
- El Sr. Alcalde respon que la tècnica de joventut està de vacances i que quan torni li farà un
informe sobre les tasques realitzades, també manifesta que no li consta cap mena de queixa ni
problema.
6.- PRECS I PREGUNTES
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, manifesta que la qüestió fonamental era
el tema de les delegacions però ja se n’ha parlat en el punt 4 de l’ordre del dia.
- El Sr Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), manifesta que de la liquidació del 2014 se’n desprèn una despesa molt
elevada en Festes fins a un import de 30.000 € i creu que la situació econòmica de l’ajuntament no
ho permet.
- El Sr Alcalde comparteix aquesta opinió i manifesta que enguany s’han cenyit al pressupost.
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, manifesta que enguany fins i tot
quedarà un romanent, tot i que, encara falta tancar coses, no creu que es passi de l’import
assignat a la partida pressupostària, 18.000 €; i nombra un exemple que dóna peu a efectuar
aquesta afirmació (el dia 1 de setembre vindrà l’orquestra Costa Brava perquè el dia abans actua
a la festa Major de St. Ramon i d’aquesta manera l’ajuntament es pot estalviar uns 1.500 € en
despeses de viatge), també nombra altres orquestres que vindran a la festa major com és “De
Gala”. També valora positivament les tasques dutes a terme pel regidor Jordi DURAN i BAGÁN
tant en el Consell Comarcal de la Segarra com per a la recuperació de les andròmines.
- El Sr. Jordi DURÁN i BAGÁN, regidor del grup ERC-AM, efectua un agraïment a les entitats del
poble per les activitats que tenen intenció de fer per a la festa major. I efectua una pregunta a
l’antic consistori sobre les goteres del pavelló.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, li respon que cal avisar a l’empresa que
han fet les obres perquè està en període de garantia.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si els arbres del riu Llanera en el seu
pas pel tram urbà, estan en garantia perquè s’han mort i segons el que li ha dit el jardiner tal com
estan plantats no hauria d’haver succeït.
- Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que s’han deixat morir perquè necessiten molta humitat i aquest estiu hi
ha hagut molta sequera i una bona solució podria ser la instal·lació d’un reg gota a gota.
- La Sra Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, respon que s’hauria de consultar a
l’empresa que es va adjudicar l’obra efectuada per l’ACA.
- El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, manifesta que va ser un projecte comú entre
l’ACA i la CHE.
- El Sr. Alcalde respon que aquesta setmana va venir a l’Ajuntament un inspector de l’ACA
encarregat de la recuperació de les lleres dels rius i li va comentar que aquest no era un fet aïllat
sinó que havia passat a altres zones de les terres de Lleida com és el riu d’Ondara a la localitat de
Tàrrega i a Cervià de les Garrigues. Aquest projecte ha estat un desastre absolut però no és
responsabilitat de ningú d’aquest consistori ni de l’anterior perquè el tècnic de l’ACA va dir que les
actuacions en altres zones de la província les plantacions d’arbres també han estat un fracàs i no
hi va donar importància perquè ha passat a tot arreu.
Intervencions del públic:
-La Sra. Ma À. S. i B. explica el greu problema que tenen els regants dels horts i efectua un prec a
l’Ajuntament perquè els ajudi i efectuï pressió per a constituir una junta de regants.
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- El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, manifesta que algú va malmetre la peixera.
- La Sra. À.S. i B. manifesta que ningú ha fet res a la peixera i l’únic que hi falta és el motor per
posar l’aigua al reg.
- La Sra. M. C. P. pregunta si s’arreglarà algun dia el cr dels horts (rotonda fins al seu hort), també
manifesta una destrossa en el motor que hi ha allà i des de llavors ha disminuït la pressió de
l’aigua.
- El Sr. Alcalde proposar convocar una reunió amb tots els regants per intentar resoldre el
problema.
- La Sra. MA. C. M. diu que seria una bona idea per tal de trobar una solució i designar les
funcions entre els assistents ja que ara ningú vol passar al davant.
- El Sr Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que a Torà hi ha un greu problema amb l’aigua que està creant moltes
disputes i proposa que l’ajuntament construeixi un dipòsit (finançat amb subvencions) implantant
un sistema de regadiu amb el sistema del gota a gota.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, respon que la inversió no té res a
veure amb el problema de l’aigua que les disputes són fruit d’altres coses.
- El Sr. R. S. P. manifesta que en la legislatura passada es va treure un arbre de davant de casa
seva (plaça del Vall, 6) i alhora de regar entra aigua a casa perquè tot i que l’arbre no hi és el
sistema de reg funciona igualment.
- El Sr R. S. P.sol·licita que des de l’ajuntament es cridi l’atenció a la gent que posa els vehicles
damunt de les voreres, també demana posar baranes en les zones habilitades a les terrasses dels
bars perquè la gent hi pugui passar.
Critica que el cinema a la fresca es fes tots els dies a la plaça del Vall perquè a ell com a veí li
molestava (el volum, l’horari nocturn), també ha trobat malament que totes les pel·lícules que
s’han projectat fossin en llengua castellana i cap en llengua catalana. Pregunta com hi ha
col·laborat econòmicament l’ajuntament en aquesta activitat.
- El Sr. Jordi DURÁN i BAGÁN, regidor del grup ERC-AM, li respon que l’ajuntament hi ha
col·laborat pagant la meitat del cost de la reproducció de cada pel·lícula, excepte l’última projecció
que ha anat tota a càrrec del Sr David JOUNOU MASANÉS (empresa COMUNICAPRO). També
discrepa amb el que exposa el Sr R. S. P.perquè en tot cas s’hauria d’agrair al jovent del poble
que faci activitats, a més, aquesta idea de projectar pel·lícules va sorgir per la gent que va venir
als camps de treball internacionals, molts d’ells estrangers i per tal de què la pel·lícula fos més
entenedora es va optar per projectar-la en llengua castellana. A més, afegeix que la festa major
del poble s’hauria de tornar a fer al carrer com es feia fa anys.
- El Sr Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que entén la queixa del Sr. R.S. P. perquè no és el mateix el concert
d’un dia que més dies i seria millor repartir-ho per diferents llocs del poble. També manifesta que,
tot i que, la comunitat de regants és una entitat privada l’ajuntament hi hauria de fer alguna cosa.
- El Sr Alcalde respon que a priori el cinema a la fresca estava previst fer-lo en diferents llocs del
poble però el jovent finalment va preferir continuar efectuant les projeccions a la plaça del Vall.
- La Sra. Maria Ángeles LOUZÁN i VÁZQUEZ, regidora del grup ERC-AM, manifesta que segons
la temàtica de la pel·lícula no es pot traduir en llengua catalana (per exemple: “Ocho apellidos
vascos”).
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, aclareix que l’aportació econòmica
del cinema a la fresca s’efectuarà a l’Associació de Joves pel conjunt d’activitats que faran no
exclusivament per aquesta activitat en concret. També afegeix que l’ajuntament no pot obligar a
ningú a ser membre de la Junta de Regants i que la llei obliga a les entitats a portar els comptes al
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que és qui controla les associacions i que
en tot cas podrien demanar-los-hi ajuda.
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- El Sr. R.S. P. efectua algunes crítiques com la plantació dels arbres del Riu, els peixos de colors
que hi ha a la Font dels Dolors, la desforestació de l’Avda Solsona. També agraeix al ple que
s’ofereixi al públic poder fer intervencions al final.
- El Sr. A. B. B., manifesta que a la plaça del Vall s’hi hauria de col·locar un impediment físic per
tal de reduir la velocitat dels vehicles, sol·licita a l’ajuntament perquè posi al tram que uneix la
plaça de la Font fins el Pont de les Marites, la mateixa barana que s’ha col·locat al camí que
voreja el riu Llanera en el seu tram que uneix la plaça de l’Hospital fins a l’entrada del cementiri.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, respon que l’ajuntament està
buscant el material a cost zero tal com ho va fer l’antic consistori per aquest motiu s’està retardant
la col·locació de la barana en aquest tram.
- El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), trasllada al Ple uns comentaris que ha sentit d’alguns veïns del poble sobre
la col·locació d’algunes pilones a la plaça del Vall per reduir el risc del trànsit rodat i que l’antic
consistori ja havia efectuat algunes gestions al respecte.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, li respon que efectivament l’antic
consistori va efectuar una inspecció ocular amb l’arquitecte de l’obra de la Plaça del Vall (Josep
ESTEVE i VILA), arran de la qual es va acordar el model de pilona a col·locar i que l’arquitecte les
encarregaria, però arran del canvi de consistori desconeix si la comanda continua vigent.
- El Sr. Alcalde respon que s’ho mirarà amb l’arquitecte el Sr. Josep ESTEVE i VILA.
- El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, exposa que per posar la barana que sol·licita
el Sr. A. B. i B., primer caldria arranjar la paret de la plaça de la Font perquè està caient i això
també suposa un perill per a la gent.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, respecte la qüestió plantejada pel Sr R.
S.P. de restituir l’arbre que falta davant de casa seva, vol manifestar que en el seu mandat
aquesta qüestió la va delegar al regidor del seu equip de govern el Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ i
al jardiner ( el Sr I.A.F), per la qual cosa, proposa al Sr. Alcalde que li efectuï la consulta al jardiner
i que cal tenir en compte també la problemàtica existent amb l’altra veïna.
- El Sr. R.S.P li respon que ja es van replantar arbres a la plaça del Vall però no es va replantar el
que hi falta davant de casa seva.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

Vist-i-plau
L’Alcalde,

La secretaria,

Núria CASTELLÀ GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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