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

13 de MAIG de 2016
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:30 hores
22:40 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
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)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
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:
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (8 d’abril de 2016).
2.- Aprovació, si s’escau, del projecte d’agermanament entre els municipis de Torà
(Vall del Llobregós) i Queralbs (Vall de Núria).
3.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport als ajuntaments investigats per
l’Audiència Nacional.
4.- Donar compte de la relació de decrets.
5.- Informes d’alcaldia.
6.- Precs i preguntes
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 8 d’abril de 2016)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 8 d’abril de 2016
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 dóna
per llegida i s’aprova l’acta de referència, sense fer cap comentari al respecte.
2.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’AGERMANAMENT ENTRE ELS MUNICIPIS
DE TORÀ (VALL DEL LLOBREGÓS) I QUERALBS (VALL DE NÚRIA)

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 proposa de no sotmetre a votació aquest punt de l’ordre del dia, atès que en aquest
Ple es compta només amb l’assistència de 6 regidors; tot i així, vol explicar-lo, tot dient que la part
del projecte d’agermanament referent al municipi de Torà ha estat redactada pel Mossèn del
poble, el Sr. Fermí Manteca, i aquest agermanament no comporta unes despeses directes. El
calendari establert fins a dia d’avui és que el dia 29 de juny està previst que els municipis signin
l’acta del protocol d’agermanament, i que una proposta d’activitat programada és que un cop a
l’any els dos municipis es visitin, enguany, per exemple, està previst que el dia 29 de juny (Sant
Pere) Torà vagi a la Vall de Núria i el primer diumenge de maig els de la Vall de Núria vinguin a
Torà.
El passat 1 de maig ja es va convidar un representant del municipi de Queralbs a Torà perquè
assistís a la Festa del Roser, però per defunció d’un regidor de la seva corporació no va ser
possible. Dit tot això, l’Alcalde pregunta als regidors si els hi sembla bé que aquest punt passi al
proper ple ordinari del mes de juny, i tots hi estan d’acord, i conseqüentment es retiri de l’ordre del
dia.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS
INVESTIGATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL.
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Nombre de membres presents durant la votació: 6
Vots a favor: 6
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL.
El passat 9 de novembre, recollint la voluntat popular àmplia i democràticament expressada al
carrer i a les urnes, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre l’inici del procés
polític a Catalunya. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant mocions que, a hores d’ara, ja
ha estat secundada per centenars d’institucions de representació local a través dels seus plens. El
món local és sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.
Fruit d’aquests acords, l’Estat Espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, han
iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i regidores. A més,
l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de Municipis per la
Independència , l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres
ajuntaments s’ha vist emparada pel Jutjat Central d’instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les
resolucions aprovades en suport a la resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats han optat per
considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu dels delictes de sedició o
rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part dels regidors amb arguments
tan contundents com que la mateixa fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la
Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 de Madrid, no només
manté oberts procediments concrets contra diversos ajuntaments en relació a les mocions de
suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica al Cossos i Forces de
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixen als ajuntaments del país que han aprovat mocions de
suport per tal que li aportin tota mena d’informació.
En relació als antecedents exposats i en ús del dret a la llibertat d’expressió, es proposa al Ple
l’aprovació de les següents manifestacions:
1. Manifestar que els plens dels ajuntaments estan sotmesos, especialment, a la voluntat dels
seus ciutadans expressada a través de les urnes.
2. Mostrar el rebuig d’aquest ajuntament als requeriments enviats per l’ordre de l’Audiència
Nacional espanyola a centenars d’ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de
suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
3. Donar ple suport a les persones que, a causa d’aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional, recordant el dret
fonamental a la lliure expressió.
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4. Declarar, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment cívic i democràtic
que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat
popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com l’administració més
propera a la ciutadania.
5. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones
encausades i als ajuntaments requerits i fer una crida a la participar-hi.
6. Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Govern de la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol.
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 la moció va ser presentada pel Sr. Josep Antoni Vilalta, i ens la vàrem
mirar, especialment la secretària i tots dos vam coincidir que en punt primer de la moció tal com
estava redactat no era verídic; cal dir que aquesta moció va ser aprovada per la Diputació de
Lleida tal com va ser presentada pel Sr. Josep Antoni Vilalta, des del nostre grup a fi d’evitar
conseqüències jurídiques presentem aquesta moció davant del Ple afegint-hi algunes
modificacions, tals com afegir l’expressió “en ús del dret de llibertat d’expressió” i en el primer punt
de la moció substituir “exclusivament” per “especialment”; aquestes variacions ja s’incorporen a la
proposta que presenten i que per tant, sotmeten a votació. Afegeix que amb el ben entès que
qualsevol moció o proposta que els hi faci arribar qualsevol col·lectiu organitzat, el seu grup té el
deure de presentar-lo al Ple, una altra cosa és votar-hi a favor o no.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que està totalment d’acord amb el que es diu i que aprovaran la moció amb
les esmenes incorporades.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que
el seu grup també s’hi afegeix com per presentar l’esmentada moció
La moció es presenta al Ple de la Corporació conjuntament pels grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) i Convergència i Unió (CiU).
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
25/2016
26/2016
27/2016
28/2016
29/2016
30/2016

DATA
TÍTOL
11/04/2016 Convocatòria de Junta de Govern Local
15/04/2016 Proposta acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari
a mig termini pel període 2016-2018
21/04/2016 Imposició Ordre execució URB_ORD_EXEC_3/2016
21/04/2016 Aprovació bestreta reintegrable nòmina Abril
27/04/2016 Aprovació relació de factures
30/04/2016 Resolució borsa de treball d’una plaça d’auxiliar administratiu
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31/2016
32/2016
33/2016
34/2016
35/2016
36/2016
37/2016

30/04/2016 Resolució borsa de treball llar infants municipal “el Jardí”
06/05/2016 Imposició Ordre execució URB_ORD_EXEC_1/2016
09/05/2016 Designació Representants administració Eleccions Generals
2016
09/05/2016 Designació de locals electorals- Eleccions Generals 2016
09/05/2016 Reserva llocs especials per a la col·locació gratuïta de Cartells
– Eleccions Generals 2016
09/05/2016 Reserva de llocs per a actes de campanya electoral- Eleccions
Generals 2016
09/05/2016 Iniciació expedient d’ofici mitjançant proposta d’alcaldia,
d’agermanament amb el municipi de Queralbs

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. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre els decrets núm. 27/2016 i el núm. 32/2016.
El Sr. Alcalde li respon que el primer correspon a l’ordre d’execució imposada sobre l’immoble del
Cr. Forn, el propietari ens va sol·licitar una pròrroga però simultàniament va fer-hi les actuacions
que se li van requerir, abans de tancar l’expedient, la tècnica va anar a visitar l’immoble i no va
estar conforme amb la reforma feta, per aquest motiu va tornar a requerir que hi fes les actuacions
corresponents. Respecte el decret 32/2016 és la imposició d’una ordre per sanejament de
l’habitatge i el tancament de la part del darrera d’un immoble del cr Creu.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta pel decret 33/2016.
El Sr. Alcalde li respon que són els nomenaments dels representants de l’administració per les
eleccions generals del 26 de juny.
5.- INFORMES D’ALCALDIA
a) Canalització del gas al poble.
El Sr. Alcalde explica que hi ha una empresa d’Igualada “Insmagas” que va venir a presentar una
proposta per instal·lar gas al poble, l’estiu passat ja havia vingut una amb targetes de Repsol, però
aquesta companyia ha deixat de posar gas en pobles del tamany de Torà. En aquesta proposta es
va dir que l’Ajuntament els hauria de cedir un terreny per poder ubicar els dipòsits. L’Alcalde diu
que un lloc per poder ubicar-los podria ser en el terreny que hi ha al costat de la fàbrica dels
plàstics retràctils; però si no hi ha un consens sòlid de tots els regidors no durà a terme donat que
porta molt enrenou.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta qui sufragarà el cost de tota l’obra.
EL Sr. Alcalde li respon que el cost seria a càrrec de l’empresa instal·ladora, afegeix que abans de
presentar una proposta formal, faran un estudi de viabilitat. Com que aviat s’obriran dos carrers
del casc antic, si aquesta proposta fos recolzada pels regidors, s’hauria de concretar ràpidament.
Seguidament l’Alcalde dona al Ple un seguit de detalls sobre aquesta canalització ( cessió de la
parcel·la d’uns 27*23metres amb accés , l’obra comportaria una liquidació de l’ICIO per la qual
cosa l’empresa sol·licitaria una bonificació que s’hauria d’establir en les ordenances fiscals (màxim
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95%); la taxa TOVP que representaria un ingrés per l’Ajuntament, un 1,5% de la facturació anual
en el municipi; s’hauria de fer una rasa amb una fondària de 20 cm amb una fondària de 50-60 cm.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que això suposaria una gran millora per al poble.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que el gas és un bon servei.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta com ho faran si han d’obrir tots els carrers, i també seria
convenient recabar més informació, preguntant als ajuntaments dels pobles veïns per saber com
s’han dut a terme les execucions, les terminis, els problemes que han tingut, així, com acabar de
determinar les condicions amb l’empresa instal·ladora, i ser exigent per als compliments dels
terminis d’execució de les obres.
El Sr. Alcalde, li diu que això ho deuran fer en fases, en els blocs de pisos per exemple al haver ja
la instal·lació feta seria més fàcil i ràpid. També diu que ara es connectaria amb tuberia amb
Repsol i més endavant amb gas.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que
és projecte que ho veu bé per al poble.
b) Cassa
El Sr. Alcalde diu que han vingut diverses vegades els de l’empresa Cassa, aigües i depuracions,
sl, i ens han invitat a anar aquest mes de juny a visitar la seva seu ubicada a Sabadell.
c) Visita al Parlament
El Sr. Alcalde diu que el dimecres 18 de maig van al Parlament a una entrevista amb el Grup
“junts pel Sí” per tractar el tema del canvi de comarca.
d) Ple extraordinari
El Sr. Alcalde diu que el proper dimarts 31 de maig es farà un Ple extraordinari per a efectuar
l’elecció dels membres de la mesa per les properes eleccions generals del dia 26 de juny.
6.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta l’estat de l’adjudicació de la concessió del bar de les piscines, i diu que
l’adjudicatari hauria de cuidar la gespa de les piscines.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), diu que la maquinària que hi ha actualment a les piscines l’hauria de
manipular sempre la mateixa persona.
Intervencions del públic
No n’hi ha.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
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La secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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