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

04 de DESEMBRE de 2015
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:30 hores
22:30 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
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
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. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (06/11/2015 i 23/11/2015)
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2. Aprovació, si s’escau, del conveni
entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Torà per a les obres de
pavimentació dels carrers del nucli històric.
3. Aprovació, si s’escau, de la renuncia la renúncia de la subvenció projecte global
viure al poble i més de Torà, programa fons FEDER Catalunya, tram local, (20072013).
4. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de la declaració de zona afectada
greument per una emergència de protecció civil pels aiguats.
5. Donar compte dels decrets d’alcaldia
6. Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR (6 i 23 de NOVEMBRE de
2015)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 6 i 23 de NOVEMBRE de 2015
Intervencions:
- El sr. Alcalde manifesta que en el punt tercer de l’acta de 6 de novembre de 2015, referent a
l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2016, les modificacions proposades en el
Ple van ser votades per separat, una a una, i totes es van aprovar per unanimitat llevat de la
ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la Torre de
Vallferosa en què la votació resultant va ser 8 vots a favor i 1 abstenció (sr. Màrius Codina i Closa,
regidor no adscrit), per tant, proposa efectuar l’esmena en l’acta que se sotmet a votació.
Nombre de membres presents durant la votació: 8.
Vots a favor: 8.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides, i s’aproven les actes de referència, amb inclusió de l’esmena proposada, la qual
s’ordena incloure en el redactat definitiu de la mateixa.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT , L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER LES
OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI HISTÒRIC

Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
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Atès que en data 31 d’agost de 2015, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASÒL varen
signar un conveni per regular la transferència de l’import d’1.000.000 € esmentat a favor de
l’INCASÒL per al finançament de la gestió integral de vuit actuacions convingudes amb
ajuntaments, entre les quals hi figura la corresponent a les obres d’urbanització del Nucli Antic de
Torà.
Atès el certificat emès pel director econòmic i financer de l’Institut Català del Sòl sobre
l’avantprojecte de pressupost de l’exercici 2016 de l’Institut Català del Sòl, pendent d’aprovació,
existirà dotació suficient a la partida pressupostària 4320/660.0001 per un import total de
86.776,86 euros (més iva).
Atès que en el pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de Torà no hi consta cap partida
pressupostària a tal efecte i per donar compliment al que disposa l’article 110 de la Llei 26/2010 de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un dels punts que es
proposa al ple de Corporació, és el compromís d’habilitar una partida pressupostaria per a
l’exercici 2016 a tal efecte, any en què s’executaran les obres, i procedir d’aquesta forma a
l’aprovació del conveni que es transcriu seguidament:
CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’INSTITUT CATALÀ DEL
SÒL I L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS DEL
NUCLI HISTÒRIC, EN APLICACIÓ DEL PROGRAMA “REVIURE LES VELLES CIUTATS”
Torà, xxxxx de xxxxx de 2015
REUNITS
D’una part, el senyor Santi Vila i Vicente, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
Generalitat de Catalunya.

de la

I, d’una altra part, el senyor Magí Coscollola i Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà.
INTERVENEN I ACTUEN
El primer, que actua com a conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, nomenat per Decret 166/2012, de 27 de desembre, d’acord amb les facultats que li atorguen
l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, actua en qualitat de president del Consell
d’Administració de l’Institut Català del Sòl, d’acord amb allò que disposa l’article 7 de la Llei 4/1980, de
creació de l’Institut Català del Sòl, i de conformitat amb l’acord del Consell de Direcció de l’Institut Català del
Sòl de data xxxx de 2015.
El segon, que actua en nom i representació de l’Ajuntament de Torà, en ús de les atribucions que li
confereixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
53.1) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització d’aquesta addenda i,
en conseqüència,

EXPOSEN
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I.- En data 31 de març de 2010, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, actualment Territori
i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl (en endavant, l’INCASÒL), i l’Ajuntament de Torà varen signar un
conveni de col·laboració per a dur a terme les obres de pavimentació dels carrers d’Ofrera, Sant Sebastià i
Baix de Torà.
II.- Aquest conveni va establir un pressupost total de 180.000,00€, IVA inclòs, i que d’aquest import,
l’Ajuntament de Torà en satisfaria un màxim de 20.000,00€ i l’INCASÒL un màxim de 160.000,00€.
III.- Així mateix, el conveni pel que fa a les obligacions de les parts, va preveure que l’INCASÒL licitaria i
executaria les obres i duria a terme la gestió econòmica, administrativa i patrimonial que implica l’execució
d’aquestes obres.
L’Ajuntament de Torà, per la seva banda, pagaria la seva aportació al finançament de les obres en el termini
de dos mesos comptats des de la recepció de les certificacions d’obra, es faria càrrec de l’assumpció
d’impostos, taxes o contribucions especials que es poguessin generar com a conseqüència de les obres, i
assumiria els costos que es derivessin de la connexió dels serveis o de la tramitació d’autoritzacions.
IV.- Al mateix temps, el conveni pel que fa al termini de vigència, va establir que des de la data de la seva
signatura fins a l’acabament de les obres, no podrien transcórrer més tres anys, tot preveient la possibilitat
de prorrogar aquest termini només en el cas que les obres, un cop iniciades, no haguessin finalitzat en el
termini de vigència de tres anys.
V.- En compliment d’aquest conveni, l’INCASÒL va encarregar la redacció del corresponent projecte bàsic i
executiu als arquitectes Antoni Martí Falip, Josep Esteve Vila i Lurdes Verdés Pijuan.
L’Ajuntament de Torà, per la seva banda, en la sessió plenària de data 1 d’octubre de 2010, va aprovar
inicialment el Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del carrer Ofrera, carrer Sant
Sebastià i carrer de Baix i el va sotmetre a informació pública, considerant-se aprovat definitivament pel fet
de no haver-se presentat cap al·legació o reclamació.
VI.- Tanmateix, l’INCASÒL no va arribar a disposar de la corresponent partida pressupostària per a la
licitació de les obres, de forma que, en no haver-se iniciat les obres en el termini previst de tres anys i en
aplicació del termini de vigència acordat, el conveni va caducar de forma automàtica.
VII.- El Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Torà, a causa del mal estat en què es troba
el paviment dels carrers del nucli històric del municipi, creuen convenient i necessari mantenir el compromís
establert en el conveni de 31 de març de 2010 i per això han acordat programar de nou l’actuació i dotar-la
pressupostàriament, tot i que amb un pressupost per sota del previst al conveni anterior.
VIII.- El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en data
18 de juny de 2015, va habilitar una partida pressupostària d’1.000.000€, per tal que l’INCASÒL pogués
executar un seguit d’actuacions convingudes amb ajuntaments per a la rehabilitació, regeneració i renovació
urbanes en nuclis històrics i d’actuacions de conservació del patrimoni històric, que requereixen actuacions
d’urgència.
IX.- En data 31 d’agost de 2015, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASÒL varen signar un conveni
per regular la transferència de l’import d’1.000.000€ esmentat a favor de l’INCASÒL per al finançament de la
gestió integral de vuit actuacions convingudes amb ajuntaments, entre les quals hi figura la corresponent a
les obres de pavimentació del nucli històric, al municipi de Torà.
X.- Que, en data xxxx de xxxx de 2015, el Consell de Direcció de l’INCASÒL ha aprovat aquest conveni i el
Ple de l’Ajuntament de Torà ho ha fet en data xxxx de xxxx de 2015.
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D’acord amb el que s’ha exposat, les parts subscriuen aquest document, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Constitueix l’objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Torà per a la realització de les obres de pavimentació del nucli
històric, al municipi de Torà d’acord amb el projecte corresponent.

SEGONA.- DISPONIBILITAT JURÍDICA
L’Ajuntament de Torà manifesta que té la disponibilitat jurídica dels terrenys on es durà a terme l’actuació.
TERCERA.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El pressupost total de les obres previstes és de 125.000,00€, de les quals 103.305,79€ corresponen a base
imposable i 21.694,21€ a l’IVA vigent del 21%.
L’IVA inclòs en la quantitat referenciada anteriorment s’ha calculat a raó del tipus actualment vigent del 21%.
En cas d’una nova variació futura del tipus d’IVA, aquesta serà assumida per l’INCASÒL i l’Ajuntament, i en
funció de la participació acordada, mitjançant la seva inclusió en la factura que correspongui.

QUARTA.- FINANÇAMENT DE LES OBRES
El finançament de les obres es repartirà entre l’INCASÒL i l’Ajuntament de Torà de la següent manera:
a) L’aportació de l’Institut Català del Sòl serà d’un 84% del pressupost, fins a un màxim de 105.000,00€,
dels quals 86.776,86€ corresponen a base imposable i 18.223,14€ a l’IVA al tipus vigent del 21%.
b) L’aportació de l’Ajuntament de Torà serà d’un 16% del pressupost, fins a un màxim de 20.000,00€, dels
quals, 16.528,93€ corresponen a base imposable i 3.471,07€ a l’IVA al tipus vigent del 21%.
CINQUENA.- VARIACIONS EN EL PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES
Les parts compareixents convenen que, en el cas que es produeixi una baixa en l’adjudicació de les obres,
l’import d’aquesta baixa d’adjudicació es destinarà al finançament de les despeses d’honoraris i de gestió de
l’INCASÒL, que inclouen els honoraris tècnics de redacció de projecte, de la direcció d’obra i de la
coordinació de seguretat i salut, entre d’altres.
L’INCASÒL, a aquests efectes, convocarà un concurs per a l’adjudicació de les obres de pavimentació dels
carrers del nucli antic de Torà i un cop adjudicades les obres, comunicarà a l’Ajuntament, d’una banda,
l’import total del pressupost d’adjudicació de les obres i de les despeses d’honoraris i de gestió de
l’INCASÒL i, d’altra banda, el percentatge que, de cada certificació, haurà de pagar l’Ajuntament, amb
càrrec als seus fons propis.
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SISENA.- HABILITACIÓ DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES
En compliment del que disposa l’article 110 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, es fa constar que:
-

L’Ajuntament de Torà, per fer front a aquests compromisos econòmics, té previst pressupostar per
a l’exercici 2016 la partida “Programa 1532 Econòmica 631”, segons consta al certificat emès per la
Secretària interventora de l’Ajuntament, en data xxxx , per un import de 20.000,00€ (IVA inclòs, al
tipus vigent del 21%).

-

L’INCASÒL, per fer front a aquests compromisos econòmics, té previst pressupostar per a l’exercici
2016 la partida “432/660.0001”, segons consta al certificat emès pel cap del Director Econòmic
Financer en data 27 de novembre de 2015, per un import de 86.776,86€ (més IVA, al tipus vigent de
21%).

SETENA.- FORMA DE PAGAMENT
Les certificacions d’obra, que seran mensuals, es notificaran a l’Ajuntament de Torà, indicant el cost a
finançar per part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Torà pagarà a l’INCASÒL l’import de la seva aportació, és a dir, la quantitat de 20.000,00€
(IVA inclòs), que sufragarà amb fons propis, mitjançant transferència bancària al compte ES36-2013-05001602-0241-2137 titularitat de l’INCASÒL, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
recepció de les certificacions d’obra mensuals signades pel tècnic director de les obres i aprovades per
l’INCASÒL, amb les seves corresponents factures.
La demora en el pagament de les obligacions derivades d’aquest conveni originarà el meritament
d’interessos a favor de l’INCASÒL, al tipus corresponent a l’interès legal vigent.

VUITENA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
A.- El Departament de Territori i Sostenibilitat s’obliga al següent:
-

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana,
s’obliga a supervisar i donar conformitat al projecte i a les obres que es duran a terme per mitjà de
l’INCASÒL.

B.- L’INCASÒL s’obliga al següent:
-

A aportar el finançament establert a la clàusula quarta, de conformitat amb el que estableix el Text
Refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24
de desembre.

-

A encarregar la revisió del projecte executiu redactat en el seu dia per tal d’adaptar-lo al nou
pressupost.

-

A licitar l’execució de les obres i adjudicar-les, de conformitat amb la normativa sobre contractes del
sector públic.

-

A licitar i adjudicar la direcció d’execució d’obra, la coordinació de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra, així com el programa de control de qualitat de l’aparellador.

6

-

A notificar a l’Ajuntament de Torà les dades de l’adjudicació i de la data de la signatura de l’acta de
replanteig de les obres.

-

A dur a terme la gestió econòmica, administrativa i patrimonial que implica l’execució de les obres,
mitjançant els serveis tècnics de l’INCASOL.

C.- L’Ajuntament de Torà s’obliga el següent:
-

A garantir la disponibilitat jurídica dels terrenys durant tota l’execució de l’actuació.

-

A garantir el finançament previst a la clàusula quarta.

-

A tramitar d’ofici la sol·licitud als serveis territorials del Departament de Cultura que corresponguin,
quan el projecte necessita l’aprovació de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura.

-

A assumir el pagament de qualsevol impost, taxa o contribució especial que es pugui generar, si
s’escau, com a conseqüència de la realització de les obres.

-

A negociar amb les diferents companyies de serveis les connexions amb les xarxes generals, i a
assumir els costos que se’n derivin.

NOVENA.- PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ
Des de l’inici de les obres i durant la seva execució hi haurà posat un rètol indicatiu de l’obra en què es
compliran les normes de senyalització del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la Generalitat de
Catalunya.
DESENA.- FINALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ
Finalitzades les obres i abans de la seva recepció, l’Ajuntament de Torà i l’Institut Català del Sòl signaran
una acta que preveurà l’acceptació per l’Ajuntament de les obres realitzades.
La formalització d’aquesta acta implicarà la transferència de la titularitat de les obres a l’Ajuntament de Torà.

ONZENA.- VIGÈNCIA I EFECTES
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins a l’acabament de les obres, termini
que en cap cas podrà ser superior a tres anys des de la data de la seva signatura.
Les parts podran prorrogar aquest conveni per tres anys més, mitjançant la signatura de la corresponent
addenda.

DOTZENA.- MODIFICACIÓ
Aquest conveni podrà ser objecte de modificacions després de la seva signatura si les parts ho consideren
necessari per a assolir més convenientment les seves finalitats.
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Aquestes modificacions hauran de fer-se constar expressament en les corresponents addendes.
TRETZENA.- CAUSES I FORMES D’EXTINCIÓ
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció:






La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit, que s’instrumentarà per escrit.
El compliment del seu objecte.
La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma
o els de caràcter material, declarada judicialment.
La impossibilitat sobrevinguda legal o material de dur a terme les actuacions que en constitueixen
l’objecte.
Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.

CATORZENA.- PUBLICITAT
De conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, el contingut íntegre d’aquest conveni, un cop signat, s’haurà de
publicar en el Portal de la transparència del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’INCASÒL i en la
web de l’Ajuntament de Torà; i, així mateix, es publicarà en el DOGC la data de l’aprovació del conveni pel
Consell de Direcció de l’INCASÒL, la data en la qual es va donar compte del mateix al Consell
d’Administració de l’INCASÒL i la data de la seva signatura, fent-se constar expressament que el seu
contingut íntegre consta publicat en els abans esmentats portal de la transparència i web.

QUINZENA.- CONFLICTES I JURISDICCIÓ
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la interpretació d’aquest
conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau a la via judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa
que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el compliment d’aquest conveni, les parts se
sotmetran expressament a l’ordre jurisdiccional contenciós- administratiu que correspongui per llei.
I en senyal de conformitat, signem aquest conveni, per triplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i data
assenyalats en l’encapçalament.

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i president
Consell d’Administració de l’INCASÒL

Magí Coscollola i Andreu
Alcalde de l’Ajuntament de
Torà

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Habilitar la partida Programa 1532 Econòmica 631 en el pressupost del 2016 per import
de 20.000,00 € (IVA inclòs, al tipus vigent del 21%) per atendre el finançament del conveni.
SEGON.- Aprovar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Torà i l’INCASOL.
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura del conveni així com per atorgar tots els
documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del
Sòl.”
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, manifesta que és la recuperació d’un antic conveni per arranjar el casc antic (carrer
Baix, carrer Ofrera i carrer St. Sebastià) i inicialment comptava amb un pressupost de 180.000 €;
però que per falta de partida econòmica de l’INCASOL el conveni va quedar momentàniament
aturat: Ara s’ha recuperat però amb un pressupost més baix tal com es desprèn de la clàusula 3a
del conveni, l’import de les obres sumaran 125.000 € dels quals 120.000 € els aportarà l’INCASOL
i els 20.000,00 € restants l’Ajuntament de Torà. D’acord amb el que ens ha dit el Sr. Josep Esteve,
l’actual conveni inclou els carrers Ofrera i St. Sebastià, i quedarà per fer el carrer Baix, aquesta
obra serà executada per l’INCASOL i l’Ajuntament haurà d’aprovar les certificacions d’obra dins
dels 30 dies de la seva presentació. En el pressupost d’enguany no existeix consignació
pressupostaria per aquest motiu dins del mateix punt de l’acord es proposa l’aprovació de
l’habilitació d’una partida pressupostaria en el pressupost de l’any 2016.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup CiU, manifesta que aquest romanent
de l’INCASOL de final d’any el va sol·licitar l’antic consistori ( ella com alcaldessa juntament amb
l’aleshores regidor de Cultura) així com que les obres fossin adjudicades des de l’INCASOL i com
que és un tema que s’hi ha treballat molt, malgrat no poder incloure el carrer Baix, el seu grup hi
està a favor.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que on hi ha pedra es mantingui i en els llocs on sigui possible
posar-n’hi fer-ho , sobretot en el casc antic del poble.
El Sr. Alcalde creu que el projecte l’haurà d’aprovar l’Ajuntament, per la qual cosa, aquestes
peticions formulades pel Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, serien posades de manifest. Precisament
per evitar un disgust l’Ajuntament l’interessa poder aprovar el projecte, i més tenint present que
també hi haurà la renovació dels serveis; un tema delicat serà veure com es farà el cobriment, tot i
que, la intenció és mantenir-lo o restaurar-lo amb la menor incidència possible i en tot moment
respectant l’estètica.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del Grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que hi ha un sistema per analitzar el tipus de
paviment.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, diu que l’obra s’hauria de controlar des de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, respon que es farà i a més cal tenir present que l’arquitecte encarregat del projecte
és el Sr Josep Esteve Vila, un professional de confiança.
3.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ Projecte global Viure al
poble Més de Torà, programa fons FEDER Catalunya, tram local, (2007-2013).
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Atès que l’Ajuntament de Torà, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre GRI/177/2011,
de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis
amb una població de dret fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER de
Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant programa Viure al Poble Més”, i s’obre convocatòria per
presentar sol·licituds; presentà una operació per un cost total de 729.410,06 euros, i que portava
per títol Projecte “Viure al poble més de Torà”.
Atès que d’acord amb la Resolució GRI/2798/2011, de 24 de novembre de 2011, del director
general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 6017 de 01.12.2011, s’aprova aquesta
operació en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i
urbà), per un import de 364.705,03 euros, més un ajut complementari de 109.411,51 euros.
Atès que per acord de Ple de data 30/12/2011 es va aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat a l’
Ajuntament, per part de la Direcció General d’Administració Local, per a l’operació Projecte global
“Viure al poble Més de Torà”, per import de 364.705,03 euros, més una ajut complementari de
109.411,51 euros, presentada en el programa FEDER, tram local, prenen el compromís de
cofinançar l’import restant de la despesa elegible de 729.410,06 euros per fer front a l’aportació
pública que li correspon de l’esmentada operació.
Atès l’ordre GRI/228/2013, de 19 de setembre, de modificació de diverses ordres reguladores de
bases de convocatòries dels fons europeus en el marc del programa operatiu dels fons FEDER
Catalunya, tram local 2007-2013, en què s’estableix “ les operacions objecte d’aquesta convocatòria
no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i , com a regla general, hauran d’estar
executades i pagades el 31 de desembre de 2014. No obstant, això, s’estableix, només per als ens
locals que justifiquin degudament haver iniciat l’execució abans del 31 de desembre de 2014, el
termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa fins el 31 de desembre de 2015”
Vista la documentació administrativa i tècnica tramesa a la Direcció General d’Administració Local per
a la seva fiscalització.
Vist l’informe emès per la Direcció General d’Administració Local, rebut en data 24/09/2015 sobre les
pistes d’auditoria corresponents a la despesa certificada, es desprèn una reducció considerable de
l’import de despesa elegible, import certificat 155.645,25 € dels quals s’han admès com a despesa
elegible i, per tant, subjecta a subvenció l’import de 29.683,03 € que li correspon una subvenció a
percebre de 14.841, 52 €.
Donada la inviabilitat en l’execució de l’obra i de la justificació de la subvenció atorgada,
Es proposa al ple:
PRIMER.- Renunciar a la subvenció per la part d’obra no executada ni certificada 364.705,03 euros,
més la part de l’ajut complementari per import de 94.569,99 euros .
SEGON.- Retornar aquella part de la bestreta ingressada que no ha estat certificada o no s’ha
acceptat com a despesa elegible 94.569,99 € .
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar aquells documents i
efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
QUART.- Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, als efectes oportuns.”
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 efectua una explicació d’aquest punt al Ple per fer-la més entenedora, detallant el
recorregut històric del projecte de cara a les obres projectes en el mateix:
Enumera les actuacions projectades i presentades en el projecte inicial que eren:
1a actuació: Modificat de la plaça del Vall (122.664,00 €)
2a actuació: Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut, i direcció de
l'obra de Rehabilitació de l’Església de Sant Pere de Vallferosa com a centre de promoció
turística” (52.894,00 €)
3a actuació: Reforma dels carrers nucli històric (180.000,00 E)
4a actuació: Rehabilitació de l’Església de Sant Pere de Vallferosa com a centre de promoció
turística (373.851,00 €)
Sumant totes les actuacions un import de 729.410,00 €
Totes aquestes actuacions havien de ser finançades com a màxim 50% mitjançant els fons
FEDER (364.705,00 €), la 1a actuació ja estava executada, la 2a actuació finançada amb fons
propis, la 3a actuació ( 20.000,00 € amb fons propis Ajuntament, la resta aportació INCASOL); si
tot hagués anat bé el projecte hauria estat possible però alhora de fer l’auditoria de la part d’obra
executada (1a i 2a actuació) no van aprovar com a despesa elegible la 1a actuació corresponent
al modificat de la Plaça del Vall, i respecte la 3a actuació es va demorar molt la seva execució a
més de sofrir una baixa en el seu finançament; un altre dels requisits era que l’agent executor de
tot el projecte i, per tant, de cada una de les actuacions, havia de ser l’Ajuntament i precisament
en aquesta actuació no era així perquè l’havia d’executar l’INCASOL, a part de tot això un altre
requisit era haver executat totes les actuacions i per tant tot el projecte abans del 31/12/2015, i no
és possible. Totes aquestes coses ha fet que no s’hagués pogut tirar endavant amb el projecte.
El govern de la Generalitat ens van fer una bestreta que ara s’ha de tornar. Com que es va
justificar una part (actuació 1a i 2a), però només es va acceptar la part corresponent a l’actuació
2a “honoraris tècnics”, es retornaran els diners de tota la bestreta excepte els que correspon a
aquesta part justificada que són 14.841,52 €. Cal afegir que abans d’arribar en aquest punt, es van
mirar altres línies de subvenció per fer l’obra però no han prosperat, i el departament de
Governació i relacions institucionals tampoc ens van donar cap solució. Per tant, mirant el costat
positiu els projectes sobre la ”restauració de l’església” corresponents a la 2a actuació, es poden
reutilitzar per altres línies de subvenció.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), manifesta que “hem de ser realistes i pràctics” utilitzar aquesta
tipologia de subvencions per restaurar el sostre de la Torre de Vallferosa i a l’església fer-hi una
teulada provisional.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que això és impossible donat que és un BCIN i no t’autoritzarien a fer les obres encara
que siguin aprovades pel Ple.
El Sr.Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal (ERC-AM), exposa que precisament ara ens trobem amb aquest problema amb
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la Torre de Vallferosa, el departament de Cultura ens obliga a posar un para llamps, una barana,
etc.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que per fer l’escala d’accés a la Torre ja va ser molt
complicat .
El Sr. Alcalde especifica que la Torre és el BCIN i l’església un BCIL, i la primera actuació a fer
seria la teulada.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que tenir en compte que si renuncies al FEDER pot afectar
en futures convocatòries i sap grau retornar aquesta línia d’ajut perquè són línies molt estrictes.
El Sr. Alcalde, diu que és per aquest motiu que el projecte no ha prosperat perquè són molt
estrictes.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que és impossible prosseguir amb el projecte per la situació econòmica
de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde, diu que l’auditoria de la despesa justificada fins al moment ja ni va arribar a Europa.
La secretària fa l’explicació de què les pistes d’auditoria han estat efectuades pel departament de
Governació.
El Sr. Alcalde diu que el projecte ha caigut més pel departament de Governació que per culpa de
l’Ajuntament, i que la part de la subvenció dels honoraris tècnics que s’han justificat segurament
també ens els reclamaran.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, fa constar que hi votarà a favor, tot i que, és una llàstima i
potser s’hauria de reclamar responsabilitats al departament de Governació.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ DE ZONA
AFECTADA GREUMENT PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL PELS AIGUATS
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Atès que el passat 2 de novembre es va produir un aiguat generalitzat que es podria qualificar
d’excepcional a la comarca de la Segarra, ja que a més de les quantitats d’entre 70 i 140 l/m² , van
afectar una gran extensió de territori, i en concret al terme municipal de Torà.
A més també es pot qualificar d’excepcional el comportament que va tenir la precipitació, ja que a
una tarda molt plujosa que va deixar el terreny saturat, s’hi van afegir en poc més de dues hores,
entre 40 i 80 l/m² més. Això a més de malmetre tota la xarxa de camins a la part alta de les
conques del Sió, l’Ondara i el Llobregós, va originar una rubinada que va provocar fortes
afectacions a tots els municipis amb cursos fluvials, independentment de la pluja caiguda sobre el
seu terme. Aquestes afectacions tot i que més localitzades, van ser més greus.
Atès que el municipi de Torà va ser un d’aquests municipis afectats per aquesta situació
d’emergència i catàstrofe pública, veient-se afectats vials i serveis públics bàsics.
Atès l’article 23 de la Llei 17/2015 de 9 de juliol del Sistema Nacional de Protecció Civil, regula el
procediment de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil.
Es proposa al Ple:
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PRIMER.- Sol·licitar a la Subdelegació del Govern a Lleida la declaració de zona afectada
greument per una emergència de protecció civil pels aiguats amb conseqüències catastròfiques
ocorreguts el passat dia 2 de novembre de 2015 al municipi de Torà.
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 al Ple que es van dur a terme diverses converses amb molts organismes i
l’únic lloc on es pot sol·licitar alguna ajuda és al govern central. Ara es fa només una aprovació per
part del Ple de la corporació sobre la declaració de zona afectada greument per una emergència
de protecció civil pels aiguats per ser enviada a Madrid, com han fet altres pobles, i que si són
moltes les zones afectades el govern central resoldrà per decret la declaració de zona afectada. El
dany més gran ha estat en camins perquè la pluja s’ha endut gran part de terra i grava, des de
l’Ajuntament només s’han fet actuacions d’urgència per l’elevat cost que suposar fer-hi més
actuacions. La Diputació de Lleida també ens han indicat que l’única via és fer aquesta declaració.
De moment aquest pas no comporta efectuar cap memòria tècnica valorada, aquesta es farà i
s’haurà de presentar quan ens ho reclamin per la sol·licitud de primera emergència presentada al
departament d’interior fa pocs dies. Aquesta memòria ja l’ha iniciat el Ramon Balcells i s’utilitzarà
per presentar-la en futures línies d’ajut.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta si el Sr. Corcó ens ha dit alguna cosa sobre algun ajut.
El Sr. Alcalde respon que hi ha parlat l’alcalde de Biosca, donat que tots els alcaldes veïns es van
repartir les tasques de recerca de subvencions; i que des de Governació només es donaran diners
per infraestructures públiques no per camins.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que
també s’ha aixecat l’asfaltat del camí de l’Aguda.
El Sr. Alcalde diu que a Puigredón van caure 147l/m2 i els serveis tècnics del Consell Comarcal de
la Segarra ja estan elaborant una memòria sobre camins i lleres. S’haurà de veure si el Govern
central admetrà les peticions dels 20 municipis que ho han sol·licitat, i en tot cas, si es fa serà una
obra que passarà pel Ple perquè serà d’un import molt elevat, i precisament és per aquest motiu
que aquesta sol·licitud de declaració passa pel Ple.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, sol·licita poder veure la memòria quan estigui elaborada per tenir
coneixement de l’afectació de les pluges en el municipi.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si hi ha alguna previsió de millorar el camí d’accés a l’Aguda donat que
és un nucli vital i amb les últimes pluges encara s’ha malmès més, també pregunta quina actuació
s’hi ha fet en els últims 4 anys.
El Sr. Alcalde, diu que s’hi va fer un parxeig i que el Consell Comarcal de la Segarra té una part
del PUOSC corresponent a la Diputació de Lleida que el destina íntegrament a camins, i respecte
el municipi de Torà hi ha seleccionat el camí de l’Aguda i el de Palouet, no pot dir quina actuació
es farà i són d’un import reduït 1.800,00 a 1.900 € iva inclòs.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL respon a la pregunta formulada pel regidor el Sr. Roman Raga i
Lleida sobre les actuacions fetes en el camí de l’Aguda dient que es va fer un reg asfàltic (
aproximadament 400 m i de forma gratuïta) perquè el camí es va malmetre molt pel trànsit dels
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camions cisterna, però el seu manteniment és molt car. Al final de la legislatura també es va fer
alguna petita sobretot en les corbatures del camí i Biosca degut a unes pluges fortes que va patir
es van endur totes les ajudes que existien al Consell Comarcal i si ara s’inclou el municipi de Torà
s’agraeix.
El Sr. Roman Raga i Lleida, essent les 21:40h a mitja intervenció de la regidora Sra Mercè Valls i
Querol s’absenta del ple i es reincorpora a les 21:45h disculpant-se amb la regidora per al seva
sortida.
5.- DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:
NÚMERO DATA
59/2015
60/2015
61/2015
62/2015

09/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
10/11/2015

63/2015 16/11/2015
64/2015 16/11/2015
65/2015 16/11/2015
66/2015
67/2015
68/2015
69/2015

16/11/2015
19/11/2015
25/11/2015
26/11/2015

70/2015 30/11/2015
71/2015 30/11/2015
72/2015 30/11/2015

TÍTOL
Delegació d'atribucions al regidor Sr Joan Closa per celebrar
matrimoni civil
Delegació de les funcions de secretari interventor
Convocatòria de Junta de Govern Local 11/11/2015
Contractació per màxima urgència auxiliar administratiu
Designació dels representants de l'administració eleccions
generals 2015
Designació dels locals electoral- eleccions generals 2015
Reserva de llocs especials per col·locació gratuïta de cartells Eleccions generals 2015
Reserva de llocs per als actes de campanya electoral - eleccions
generals 2015
Aprovació bestreta reintegrable nòmina novembre
Sol·licitud alta Servei Portal de Transparència
Convocatòria de Junta de Govern Local 11/11/2015
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" Novembre 2015
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu - Novembre 2015
Compensació de deutes tributaris

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:
No s’efectua cap intervenció al respecte, i el Ple es dóna per assabentat.
6.- PRECS I PREGUNTES
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU) pregunta sobre l’estat de pagament per part del Departament de Benestar Social (ICASS).
La secretària li respon que fa pocs dies es va comptabilitzar un ingrés que si vol saber l’import se li
dirà.
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El Sr Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal d’Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre les gestions de senyalització a la Plaça del Vall amb pilons, i
demana que s’agilitzi el tema.
El Sr Alcalde li respon que l’arquitecte el Sr Josep Esteve està fent un croquis per on ubicar les
pilones, ja saben el número i estan encarregades, ara caldrà veure la distribució que establirà el
tècnic perquè es possible que molts veïns es queixin amb la proposta.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que just abans d’acabar la legislatura anterior es va anar
amb el tècnic in situ amb un mostrari de 3 pilones i es va avisar els veïns per arribar a un consens.
Fet aquest incís efectua una pregunta sobre l’acta de la JGL de data 28/10/2015, en què es
sol·licita una llicència d’obres per pintar una façana vol saber si una casa determinada del casc
antic ha sol·licitat el permís corresponent, perquè a l’antic consistori no li constava que ho hagués
fet.
El Sr. Alcalde li respon que la façana a què fa referència del casc antic, se li va preguntar al
propietari el qual va dir que disposava del permís de l’antic regidor el Sr Màrius Codina, sap greu
dir-ho. La paleta de colors regulada per al casc antic és tons blancs i ocres, no un altre com el
blau; ara fora del casc antic pots fer recomanacions però mai obligar ni imposar un color
determinat.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL diu el que el Sr Màrius Codina tenia el somni de pintar les cases
del casc antic de color blau però això prèviament s’ha de regular i després ser aprovat. La paleta
de colors del casc antic es va consensuar amb l’APACT. També fa saber que ella va parlar amb el
propietari de l’immoble dient-li que havia de demanar una autorització a l’Ajuntament i que ara
s’haurà de veure com actuarà.
El Sr. Alcalde comenta que el propietari del l’immoble en qüestió, està fent obres amb un projecte
tècnic de fa anys, i la tècnica està fent una valoració per fer-li un requeriment d’obres d’estructura
que va fer i alhora se li demanarà que repinti la façana en tons ocres. Si no fa cas, l’ajuntament
repintarà la façana i se li liquidarà la corresponent despesa, en cas de no pagar, i un cop
esgotades totes les vies, s’efectuarà una anotació al registre de la propietat del deute, sinó la gent
queda impune.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre un acord d’una JGL referent a l’adquisició de
cistelles de bàsquet, concretament l’estat de pagament de la part de cofinançament que aportava
el club de bàsquet.
El Sr Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal (ERC-AM), li respon que ho van liquidar tot de cop, havien pagat 250,00 € i ara
van fer efectiu la resta 750,00 €.

Intervencions del públic:
Des del públic, un representant de la Junta del Club de Futbol de Torà, manifesta que a final de
l’anterior legislatura es convocarien a totes les entitats i només es van avisar el Club de bàsquet i
el Club de Tir.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), li respon que sol·licitin una altra visita.
Des del públic es formulen dues preguntes, si des de l’Ajuntament s’ha ordenat alguna actuació
específica amb càrrec al pressupost municipal pels aiguats de principi de novembre, i en cas
afirmatiu qui ho ha executat.
El Sr Alcalde li respon que sí s’han fet treballs que els ha dut a terme l’empresa Excavacions
Germans Cases, el senyor Ramon Santaulària i l’ADF de la Segarra.
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Seguint la intervenció des del públic es pregunta si l’ajuntament ha intervingut en la llera del riu
perquè fa uns dies algú hi treballava.
El Sr Alcalde li respon que des de l’ajuntament no s’ha autoritzat cap excavació en llera, el que pot
ser és la retirada d’arbres. El Sr. Alcalde assenyala que en la memòria que farà el consell
comarcal es demanarà actuacions de neteja, també sol·licita a aquesta persona del públic que li
indiqui el punt concret on va veure aquesta actuació en llera.
La segona pregunta que es formula des del públic és si es creu que la col·locació de les pilones a
la Plaça del Vall serà la solució, manifesta que representarà més obstacles i un estretament del
carrer a més de no ser efectives, tal com s’ha demostrat en la Plaça Hostal. I possiblement seria
més eficaç una senyal de preferència
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, respon que el problema de la Plaça és que no estan delimitades
les voreres.
El Sr Alcalde respon que d’aquí ve el problema que al sortir de determinades botigues et trobes
cotxes creant situacions de perill, i les pilones es col·locaran a banda i banda a 3 metres de
distància i per aquest motiu han de ser d’un material específic per evitar que durin poc.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que les pilones era per una part específica de la Plaça perquè
els vehicles redueixin la velocitat.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que s’han de regular molts carrers del poble.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que en alguns centres històrics s’han posat pilons mòbils,
però no són temes fàcils.
Des del Públic es proposa posar baibens .
El Sr. Alcalde respon que millor una línia de pilones, però que en tot cas, cal esperar el projecte
que portarà el tècnic.
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 secretària, ,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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