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

10 de JUNY de 2016
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:30 hores
23:50 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. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà 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.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (13 i 30 de maig de 2016).
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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 devolució de la fiança corresponent a l’obra
“urbanització del vial lateral situat al marge sud de la Ctra de Calaf i del tram urbà del
c/dels horts”.
4.- Aprovació, si s’escau, de la devolució de la fiança corresponent a l’obra
“construcció d’un dipòsit de reserva i regulació al nucli de Sant Serni”.
5.- Aprovació, si s’escau, de la devolució de la fiança corresponent a l’obra
“abastament d’aigua a la masia de Vendrells”.
6.- Aprovació, si s’escau, la interposició d’un requeriment previ al recurs contenciós
administratiu contra la resolució del 26 d’abril de la directora general
d’Administració local.
7.- Estimació, si s’escau, del recurs de reposició interposat contra l’acord de Ple del
8 d’abril referent a l’”Aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació per
determinar la titularitat pública o privada sobre el camí situat a la partida dels horts
de les merites”.
8.- Aprovació, si s’escau, la moció referent al procediment de regularització cadastral
de la rústica.
9.- Aprovació, si s’escau, la moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la
llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica.
10.- Donar compte de la relació de decrets.
11.- Informes d’alcaldia .
12.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 13 i 30 de maig de 2016)
Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 13, 30 de maig de 2016
Intervencions: El Sr. Joan
CLOSA VILADRICH, regidor de grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), efectua unes rectificacions basades en
errors materials, a l’acta de 13 de maig de 2016, que es concreten en els següents punts:
- En l’apartat corresponent al desenvolupament de la sessió quan es detalla els punts de
l’ordre del dia s’han enumerat malament passant del punt 3 al 5, per tant, s’efectua la re
enumeració correcta, quedant l’ordre del dia en 6 punts no 7.
- En el punt segon de l’ordre del dia, en la intervenció del Sr. Alcalde hi diu que “... el dia 1
de setembre (St. Gil) els de la Vall de Núria vinguin a Torà” hi ha de dir “... el primer
diumenge de maig els de la Vall de Núria vinguin a Torà”
- En el punt 4 (donar compte de la relació de decrets) en la intervenció del Sr. Roman Raga i
Lleida on hi diu que “respecte el decret 33/2016 és la imposició d’una ordre per
sanejament” hi ha de dir “ Respecte el decret 32/2016 és la imposició d’una ordre per
sanejament”.
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En la intervenció del Sr. Rubén Pastor i Tomàs on hi diu “pregunta pel decret 32/2016” hi
ha de dir “pregunta pel decret 33/2016”.
Punt 5è (informes d’alcaldia) en l’apartat “a) canalització de gas al poble” en la segona
intervenció del Sr. Alcalde on diu “cessió de la parcel·la d’uns 27*3 metres amb accés” hi
ha de dir “cessió de la parcel·la d’uns 27*23 metres amb accés”
Es re enumera tots els punts de l’acta d’acord amb l’error detectat en la correlació
numèrica

Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna
per llegida i s’aproven les actes de referència, amb inclusió en el redactat definitiu de l’acta de 13
de maig, les correccions esmentades.
2.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’AGERMANAMENT ENTRE ELS MUNICIPIS
DE TORÀ (VALL DEL LLOBREGÓS) I QUERALBS (VALL DE NÚRIA)
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8 dels regidors el Sr. Magí Coscollola i Andreu, el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH,
el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); i del regidor el Sr. Josep M.
ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe);
els regidors la Sra. Sra. Mercè VALLS i QUEROL i el Sr.
Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
En contra: 1 del regidor el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit.
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aprovació d'Agermanament amb el municipi de Queralbs (Vall de Núria).
Vist l'expedient tramitat per a l'agermanament amb Queralbs.
Seguit el tràmit a l'empara de l'art. 25.1 de la Llei 19/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
Torà i Queralbs guarden un antic i especial vincle de tradicions com és la devoció a St. Gil. La
Vall de Núria, que actualment acull la Basílica Menor de Ntra. Sra. de Núria i l’Ermita de Sant Gil,
va ser el punt de partida dels pastors medievals en transhumància dels ramats i que avui donen
lloc a aquesta iniciativa. Aquest emplaçament és l’origen del primers de molts altres aspectes que
comparteixen aquests dos municipis.
Constatades les afinitats entre Queralbs i Torà, amb el convenciment mutu de l'enriquiment que
pot generar la cooperació entre tots dos municipis i l’objectiu de mantenir i fer més ferma l’estreta
relació entre ambdós municipis.
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Es proposa al Ple de la Corporació:
PRIMER.- Manifestar la seva voluntat d'establir llaços de relació i amistat permanent, declarant la
voluntat d'agermanament entre els Municipis de Queralbs i Torà, i impulsar la col·laboració
recíproca, amb vista a un millor coneixement, enteniment, intercanvi d'experiències i cooperació
mútues, des de la llibertat i el respecte als drets dels homes i dels pobles.
SEGON.- Aprovar el projecte d’agermanament entre municipis de Torà (Vall del Llobregós) i
Queralbs (Vall de Núria).
TERCER.- Nomenar com a membres del Comitè d'Agermanament, en representació del municipi
de Torà, el Sr. Magí Coscollola i Andreu, Alcalde de Torà, i el Sr. Fermí Manteca Rodríguez, rector
de la Parròquia de St. Gil de Torà; la funció principal dels quals és la de realitzar tots els actes
necessaris perquè l'agermanament sigui efectiu, programant i coordinant totes les accions.
QUART.- Comunicar aquest Acord plenari a l'Ajuntament de Queralbs, amb el qual es vol realitzar
l'agermanament.”
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 diu que això ja es va passar en el Ple anterior però degut a la falta de regidors es va
decidir treure aquest punt de l’ordre del dia, i ara es torna a passar aquesta proposta
d’agermanament pel Ple, explica que el dia 29 de juny Torà anirà a la Vall de Núria i el dia 1 de
setembre (St. Gil) ells vindran a Torà. També diu que aquest agermanament es podria estendre a
altres municipis de la Vall del Llobregós si hi estessin interessats.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, Regidors no adscrit pregunta que aporta aquest agermanament
per Torà, manifesta que personalment votarà que no.
El Sr. Alcalde li respon que no se sap que han mirat de trobar punts en comú.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que és una forma de promocionar el poble.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que és una cosa més d’església que del municipi.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que hi votarà a favor i que antigament això estava subvencionat per aquest motiu molts municipis
es van agermanar amb municipis del sud de França, i també pel fet de què aquest agermanament
no comportarà cap cost econòmic per l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde diu que abans aquests agermanaments es feien bàsicament amb municipis del sud
de França.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que té més ressò tenir un agermanament amb un poble de
Catalunya que amb un de França.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT A L’OBRA
“URBANITZACIÓ DEL VIAL LATERAL SITUAT AL MARGE SUD DE LA CTRA DE CALAF I
DEL TRAM URBÀ DEL C/DELS HORTS”.
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Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT A L’OBRA
“URBANITZACIÓ DEL VIAL LATERAL SITUAT AL MARGE SUD DE LA CTRA DE CALAF I
DEL TRAM URBÀ DEL C/DELS HORTS”.
Atesa la sol·licitud formulada per l’empresa Construccions Germans Cases SL, adjudicatari del
contracte d’obres “Urbanització del vial lateral situat al marge sud de la Ctra de Calaf i del tram
urbà del c/dels horts”, per la qual se sol·licitava que davant el compliment del termini de garantia,
el Director Facultatiu de l’Obra, el Sr Xavier Terribas Sala, emeti Informe, amb la finalitat de
determinar l’estat de les obres, i procedir així a la liquidació del contracte i devolució de la garantia
prestada.
Atès que es va sol·licitar Informe del Director Facultatiu de les obres per comprovar si l’execució
del contracte de les obres havia estat correcta, i procedir a la liquidació del contracte i devolució
de la garantia prestada.
Atès que en data 12/04/2016, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment a
seguir i la legislació aplicable.
Atès que en data 28/04/2016, el Director Facultatiu de l’obra va emetre informe, en què
s’informava sobre el compliment del contracte i s’efectuava la corresponent proposta de liquidació
del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa al Ple:
ACORDAR
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte d’obres “Urbanització del vial lateral situat al marge
sud de la Ctra de Calaf i del tram urbà del c/dels horts”, per un import ja abonat de 178.647,44 €.
SEGON. Procedir a la devolució de la garantia definitiva, formalitzada mitjançant aval bancari, per
l’import de 7.700,32 € del total del contracte.
TERCER. Notificar la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.”

Intervencions i opinions:

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

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 diu que ja ha passat 1 any des de la finalització de l’obra i per això ara s’aprova la
devolució de la fiança de l’obra del marge sud de la Ctra de Calaf.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT A
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT DE RESERVA I REGULACIÓ AL NUCLI DE SANT
SERNI”
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT A L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT DE RESERVA I REGULACIÓ AL NUCLI DE SANT SERNI”
“Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa Excavacions Germans Cases, Sl”, adjudicataria del
contracte d’obres de “Construcció d’un dipòsit de reserva i regulació al nucli de Sant Serni”, per la
qual se sol·licitava que davant el compliment del termini de garantia, el Director Facultatiu de
l’Obra, el Sr Xavier Terribas Sala, emeti Informe, amb la finalitat de determinar l’estat de les obres,
i procedir així a la liquidació del contracte i devolució de la garantia prestada.
Atès que es va sol·licitar Informe del Director Facultatiu de les obres per comprovar si l’execució
del contracte de les obres havia estat correcta, i procedir a la liquidació del contracte i devolució
de la garantia prestada.
Atès que en data 28/04/2016, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment a
seguir i la legislació aplicable.
Atès que en data 29/04/2016 el Director Facultatiu de l’obra va emetre informe, en què
s’informava sobre el compliment del contracte i s’efectuava la corresponent proposta de liquidació
del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa al Ple:
ACORDAR
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte d’obres “Construcció d’un dipòsit de reserva i
regulació al nucli de Sant Serni” per un import ja abonat de 161.010,37 € .
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SEGON. Procedir a la devolució de la garantia definitiva, formalitzada mitjançant aval bancari, per
l’import de 7.209,49 € del total del contracte.
TERCER. Notificar la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.
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 diu que correspon a uns dipòsits que estan al trencament de Cal Miqueló.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT A
L’OBRA “ABASTAMENT D’AIGUA A LA MASIA DE VENDRELLS”

Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CORRESPONENT A L’OBRA
“ABASTAMENT D’AIGUA A LA MASIA DE VENDRELLS”
Atesa la sol·licitud formulada per l’empresa Construccions Germans Cases SL, adjudicatari del
contracte d’obres “d’Abastament d’aigua de la masia de Vendrells”, per la qual se sol·licitava que
davant el compliment del termini de garantia, el Director Facultatiu de l’Obra, el Sr Xavier Terribas
Sala, emeti Informe, amb la finalitat de determinar l’estat de les obres, i procedir així a la liquidació
del contracte i devolució de la garantia prestada.
Atès que es va sol·licitar Informe del Director Facultatiu de les obres per comprovar si l’execució
del contracte de les obres havia estat correcta, i procedir a la liquidació del contracte i devolució
de la garantia prestada.
Atès que en data 28/04/2016, es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment a
seguir i la legislació aplicable.
Atès que en data 28/04/2016 el Director Facultatiu de l’obra va emetre informe, en què
s’informava sobre el compliment del contracte i s’efectuava la corresponent proposta de liquidació
del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
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Es proposa al Ple:
ACORDAR
PRIMER. Aprovar la liquidació del contracte d’obres “Abastament d’aigua a la Masia de Vendrells”,
per un import ja abonat de 56.408,39 €.
SEGON. Procedir a la devolució de la garantia definitiva, formalitzada mitjançant aval bancari, per
l’import de 2.820,42 € del total del contracte.
TERCER. Notificar la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.”
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 diu que es tracta del mateix, el retorn de la fiança.
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA INTERPOSICIÓ D’UN REQUERIMENT PREVI AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL 26 D’ABRIL DE LA
DIRECTORA GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA INTERPOSICIÓ D’UN REQUERIMENT PREVI AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL 26 D’ABRIL DE LA
DIRECTORA GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
ANTECEDENTS:
1. Amb data 26 d’abril de 2016 la directora general d’administració local va dictar la següent
resolució administrativa “RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2016, per la qual es desprograma i
revoca totalment el cofinançament atorgat a l’Ajuntament de Torà per l’operació “Projecte
global Viure al Poble Més de Torà”(GO034702) (eix 4, categoria 57), inclosa en el PO
FEDER 2007-2013, eixos 2i 4, mitjançant el Programa Viure al Poble Més” acte que es
considera lesiu per als interessos d'aquesta Corporació.
2. Atès que amb data 16 de maig de 2016 es va emetre Informe de Secretaria en relació amb
el procediment a seguir i la legislació aplicable.
FONAMENTS DE DRET:
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Art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Art.91.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Atès que els apartats I i II de la Resolució de 26/4/2016 de la Sra. Directora General
d’Administració Local es consideren lesius per als interessos d'aquesta Corporació, en els termes
que es detallen:
a. En l’apartat I de la Resolució pel fet que s’acorda la revocació de la subvenció, i la
corporació considera que en el seu lloc, s’hauria de tenir per renunciada .
b. En l’apartat II de l’esmentada Resolució de 26/4/2016 en quant a la inclusió de la partida de
interessos de demora per import de 1.311,59 €.
Atès l’exposat, es considera infringit l’art. 91.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el sentit
que la presentació de la renuncia determina l’acabament del procediment i aquesta es va produir
en data 4/12/2015, per tant, amb anterioritat a l’exhauriment del termini atorgat per a la justificació
de la inversió (31/12/2015).
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER. Aprovar que la “RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2016, per la qual es desprograma i revoca
totalment el cofinançament atorgat a l’Ajuntament de Torà per l’operació “Projecte global Viure al
Poble Més de Torà”(GO034702) (eix 4, categoria 57), inclosa en el PO FEDER 2007-2013, eixos
2i 4, mitjançant el Programa Viure al Poble Més” lesiona els interessos de l’Ajuntament d’acord
amb l’exposat.
SEGON. Aprovar requerir expressament a la directora general d’administració local del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, perquè deixi sense efecte
l’apartat I en quant acorda la revocació de la subvenció i, en el seu lloc, es tingui per renunciat a
l’Ajuntament de Torà de la subvenció atorgada per l’operació “Projecte global Viure al Poble Més
de Torà” (GO034702), i deixar sense efectes l’apartat II en quant a la inclusió de la partida de
interessos de demora per import de 1.311,59 €.
El present requeriment s'efectua dintre del termini de dos mesos des que es va notificar la
RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2016, per la qual es desprograma i revoca totalment el
cofinançament atorgat a l’Ajuntament de Torà per l’operació “Projecte global Viure al Poble Més de
Torà”(GO034702) (eix 4, categoria 57), inclosa en el PO FEDER 2007-2013, eixos 2 i 4, mitjançant
el Programa Viure al Poble Més.
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.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica que l’ajuntament va seguir tots els passos que li va dir el departament de

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

Governació, i tot i així, en la resolució que van enviar, es requeria interessos de demora.
Efectuada la consulta al departament, s’ha preparat un requeriment previ per evitar anar a un
contenciós, per tal de què no ens requerissin interessos de demora.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
pregunta sobre quina part s’apliquen els interessos
La Secretària li respon que és sobre la bestreta que es va rebre de l’ajut complementari de
109.411,51 euros.
7.- ESTIMACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA
L’ACORD DE PLE DEL 8 D’ABRIL REFERENT A L’”APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ PER DETERMINAR LA TITULARITAT PÚBLICA O PRIVADA
SOBRE EL CAMÍ SITUAT A LA PARTIDA DELS HORTS DE LES MERITES”.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“En data 8 d’abril de 2016, el Ple de Corporació en sessió ordinària va prendre el següent acord
“Aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació per determinar la titularitat pública o
privada sobre el camí situat a la partida dels horts de les merites”
En data 25 de maig de 2016, el/la Sr/a. xxxxxxx, va interposar Recurs de Reposició contra
aquesta Resolució.
Vist el recurs interposat i de conformitat amb l’article 55 i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya en concordança amb
els articles 92, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER. Estimar el Recurs interposat per el/la Sr/a. Xxxxxxxx per apreciació de caducitat de
l’expedient.
SEGON. Delegar al Sr. Alcalde la incoació d’un nou procediment d’investigació .
TERCER. Notificar als interessats.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que un dels interessats ha interposat un recurs de reposició a l’acord de Ple,
entre d’altres adduint caducitat en el procediment.
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que en el nou procediment es tingui en compte la motivació de la resolució
perquè sinó hi haurà el risc d’un altre contenciós.
El Sr. Alcalde diu que en el recurs tampoc es presenta cap documentació que contradigui la
resolució.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
s’interessa sobre l’opinió que ha donat l’assessor jurídic.
El Sr. Alcalde li respon que va aconsellar iniciar de nou el procediment perquè hi havia un defecte
de forma.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si s’ha parlat amb els interessats sobre la proposta
que van presentar.
El Sr. Alcalde i el Sr. Roman RAGA i LLEIDA li responen que ho van tractar amb els interessats
però no ho van acceptar; el Sr. Roman diu que havien de fer una despesa que no estaven
disposats a fer.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que van ser els interessats que van venir amb una proposta
i d’aquí s’ha derivat on som ara, afegeix que vol pensar que això no acabarà als jutjats. També diu
que té entès que hi ha un regidor que els assessora.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, li respon que això no és així, tot i que, és cert que li van consultar i
demanar l’opinió i els va respondre que no ho veia clar i que com que hi ha un conflicte
d’interessos com a regidor, anessin a un advocat. Afegeix a la seva intervenció que el recurs
presentat hi ha 3 arguments, dos sobre aspectes de fons i un del formal, i donat que s’està
afectant a una titularitat la resolució s’ha de motivar més i cal tindre-ho present en el nou
procediment que s’iniciarà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que no s’hauria d’anar a totes.
El Sr. Alcalde diu que això no és perseguir a ningú perquè si fos així, la proposta al Ple seria
desestimar el recurs.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que el tema de la titularitat dels camins és força confós.
El Sr. Alcalde diu que l’advocat vist l’expedient va confirmar que estava caducat i que la instrucció
d’aquest nou procediment es farà amb les seves indicacions i intentant buscar la veritat, han
arribat queixes dels hortolans dient que el camí és públic i se’ls ha demanat que ho facin per
escrit.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, insisteix en què la resolució estigui més motivada i pregunta si
l’acord d’inici es la de la data del Ple.
La Secretària li respon que serà el dia del decret d’incoació del procediment.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que s’entén que presentin recurs.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que el dia de la reunió sobre la proposta de canviar el traçat del
camí, si no hagués estat perquè havien de comprar una feixa, hagués prosperat, però les
xxxxxxxxxx no volen comprar i tenen la idea de què allò es seu.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que el canvi de traçat es podria fer en una feixa seva i no
caldria comprar-ne cap altra.
El Sr. Alcalde li respon que efectivament es podria fer en una feixa seva però les interessades no
volen per la despesa que els hi comportaria.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que està d’acord amb el Sr. Roman RAGA i LLEIDA en què
el tema dels camins és molt complicat perquè ara n’hi han uns que abans no hi eren i viceversa;
però el que no es pot fer és sacrificar titularitat pública per privada.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ
REGULARITZACIÓ CADASTRAL DE LA RÚSTICA.

REFERENT

AL
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PROCEDIMENT

DE

Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Moció referent al procediment de regularització cadastral de la rústica
La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries orientades a la
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, modifica la Llei del
Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint la disposició addicional tercera. Procediment de
regularització cadastral 2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes
o forestals localitzades en sòl rústic.
La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es perllongarà
fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i les alteracions sobre
construccions existents no incorporades al cadastre.
Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de construccions
regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de resolució i hauran de fer front a
una taxa de 60 euros per immoble en concepte de despeses de gestió. Amb aquesta
regularització veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost sobre Béns
Immobles.
Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment d’assignació de
valor cadastral a aquelles construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions
agrícoles, ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La disposició
addicional quarta indica que, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració
d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors vigent al
municipi.
Atès que la realitat de les construccions rurals a la demarcació de Lleida, és molt diferent de la
que es presenta a la resta de l’estat espanyol, ja que el tipus d’agricultura predominant a les
nostres terres condiciona també la superfície de sòl construïda, els tipus, característiques
constructives, antiguitat, usos i nombres d’edificacions, etc.
Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment de
regularització cadastral i d’assignació de valor, s’ha detectat valoracions excessives de les
construccions agrícoles, ramaderes i forestals, basades en una ponència de valors instrumental
generada automàticament per cada municipi.
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Atès que a la demarcació de Lleida hi ha molts municipis inclosos en el procediment de
regularització cadastral.
Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor cadastral a les
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o
forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per sobre dels valors de mercat que
derivarà en un increment patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes
econòmics.
Per tots aquests motius, proposem d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica per als
usos agrícoles, ramaders i forestals de les construccions, ja que la disposició addicional quarta de
la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre,
indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor
cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi.
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors per
corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant del procediment
d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles
tal i com ja s’ha fet aquests darrers anys amb tres baixades de les ponències cadastrals en l’àmbit
de la urbana.
Tercer. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la
Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris.”
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 diu que cadastre està aplicant valors d’urbana en coses que estan en rústica, això
ve de la reivindicació històrica dels ajuntaments de voler més recursos, i el govern del PP va
actuar sobre els impostos d’urbana i rústica. Ara com a Ajuntament s’ha rebaixat el coeficient de
rústica però la gent s’està trobant que tributa per urbana les edificacions que estan en sòl rústic.
La majoria dels ajuntaments estan a aprovant aquesta moció perquè el cadastre ho acabi
modificant.
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL
CONTRA LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT
DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
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Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Moció de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de desemparament
en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies
que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de
manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la
seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge digne.
El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes, des de
l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i l’emergència
habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han servit de mur de
contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres situacions com
l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament europeu ha requerit als
governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú hauria de morir a Europa per no
tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el govern regional o local” és capaç de
trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que sigui parcialment aquesta política, que es
faci”.
En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la
desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es
fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en
situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població catalana,
l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar recursos
d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una constant en la
legislatura, la judicialització de conflictes polítics.

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que el
Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen competències
estatals en matèria de règim energètic
Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de
pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat. L’objectiu era
donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les persones més afectades per
la crisis econòmica i social.
Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar cobertura
i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del tall en els
subministraments bàsics d’energia.
Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del govern
central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei
demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el passat 3
de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa
legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a un habitatge
digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va acordar “deixar sense efectes
pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va acordar l’elaboració d’una nova llei
d’emergència social que reculli tot allò que ara ha quedat suspès per tal de donar resposta amb
mesures útils, pràctiques i segures, a la ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de
desnonaments o de talls de subministrament energètic.
El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més properes
als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de normatives,
ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més vulnerables, és la
nostra raó de ser.
Per tot això abans esmentat, l’Ajuntament en Ple, proposa l’adopció dels següents:
A CORDS

Primer.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon.- Denunciar l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol que
malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
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Tercer.- Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i
socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti recuperar
eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat.
Quart.- Demanar a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè.- Reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions
conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de proximitat,
continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè.- Donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors i
Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.”
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 diu que creu que és la que es va aprovar en el parlament de Catalunya per
unanimitat fins i tot el PP hi va votar a favor.
10.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
38/2016
39/2016
40/2016
41/2016
42/2016
43/2016

DATA
TÍTOL
13/05/2016 Contractació per màxima urgència d’una cuidadora a la
Residència Mare de Déu de l’Aguda
23/05/2016 Convocatòria de Junta de Govern Local
24/05/2016 Contractació per màxima urgència d’una tècnica superior en
educació infantil a la Llar d’infants municipal “El Jardí”
31/05/2016 Resolució borsa de treball d’una plaça d’auxiliar administratiu
31/05/2016 Resolució borsa de treball llar infants municipal “el Jardí”
03/06/2016 Convocatòria de Junta de Govern Local

Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret núm. 40/2016.
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El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que és la cobertura de la baixa maternal de la
titular .
11.- INFORMES D’ALCALDIA
a) Canvi de Comarca.
Essent les 22:45 el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), s’absenta uns minuts del Ple i es
reincorpora essent les 22:50.
El Sr. Alcalde diu que la llei del canvi de comarca ja està redactada per Governació i el Parlament
ja la tenen, caldrà tenir una reunió amb “Junts pel Sí” .
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si s’ha parlat amb Solsona.
El Sr. Alcalde li respon que va rebre una trucada de l’Alcalde de Solsona per parlar d’aquest tema,
en la reunió li va confirmar que aquesta llei es tirarà endavant, i també es va tractar el tema de les
masies de Llobera, el Sr. Alcalde diu que va intentar defensar el màxim els interessos de Torà
amb els arguments de sempre. Per part de l’Alcalde de Solsona es va proposar de què Torà
presentés una proposta de mínims sobre el tema de les masies però donat que els interessats
són Llobera se li va respondre dient que la fessin ells.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que ho preguntava perquè St. Llorenç vol anar al Berguedà.
El Sr. Alcalde li respon que per poder anar al Bergadà hi haurien de termenejar, aquesta proposta
ja es va fer però si Guixers no hi vol anar no ho podran fer perquè les comarques han de tenir una
continuïtat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que va parlar amb l’Alcalde de Calaf perquè Torà anés a la nova comarca que
es vol crear “l’Alta Segarra”.
El Sr. Alcalde diu que l’Alcalde de Calaf ja va venir l’estiu passat. Afegeix que la via de creació de
comarques noves està permesa jurídicament però un canvi de comarca no, per això es farà una
llei específica pel cas de Torà i Biosca, en l’exposició de motius de la llei que s’està elaborant,
s’especificarà els passos seguits per cada ajuntament fins ara i s’iniciarà al punt on es va quedar
aturat el procés (referèndum) aquesta és la informació que tenim els alcaldes de Biosca com de
Torà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
confirma el que diu el Sr. Alcalde, ara està al Parlament per resoldre, d’acord amb la conversa que
ha mantingut amb la Sra. Borràs i el Sr. Marc Solsona. Afegeix a la seva intervenció que en la
legislatura anterior, quan el Sr. Alcalde era regidor de l’oposició, estava molt tancat a parlar de
donar les masies a Llobera i ara es mostra més receptiu perquè l’Alcalde de Solsona és del mateix
color polític que el Sr. Alcalde de Torà.
El Sr. Alcalde li respon dient que l’Alcalde de Solsona li va fer sabedor de què Llobera ha rebaixat
les pretensions, i ell actuant com Alcalde de Torà li va dir que presentessin la proposta de mínims;
però això no vol dir que es donaran les masies.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que la reflexió que en fa ella és que ara es deu a un canvi de
color polític el fet de què l’Alcalde de Solsona digui als de Llobera que fessin una proposta .
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 s’ha d’esperar que el Parlament resolgui i faci la llei i
després ja es veurà la pressió del Consell Comarcal del Solsonès.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha gent del Consell Comarcal del Solsonès que no
l’interessa l’annexió de Torà.
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El Sr. Alcalde els respon que la divisió comarcal ho determina una llei, no una comarca. També
respon les intervencions de la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, tot dient que una cosa és la seva
postura a nivell personal, que és molt rígida, i una altra ben diferent és com a Alcalde, que actua
en representació del Ple.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li diu que li agradaria que la seva postura la mantingués, afegeix
que fa una reflexió en el sentit del canvi de postura, la seva posició, el to d’agressivitat que tenia
sobre aquest tema .
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que està d’acord amb el que diu la Sra. Mercè VALLS i
QUEROL.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), diu que en la legislatura passada aquest tema del canvi de comarca
va quedar parat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que es va acordar per Ple una indemnització per regidor de
300,00 €.
Tots els regidors li responen que va equivocat, que el que es va acordar en el Ple és 120,00 € per
assistència a Junta de Govern Local i 60,00 € per assistències a Ple. El Sr. Alcalde li diu que hi
han hagut mesos que només s’ha fet una Junta de Govern Local i altres cap, també li diu que si
vol continuar fent les guies a la Torre de Vallferosa havia de deixar de ser regidor per
incompatibilitat no podia fer les 2 coses. Seguidament el Sr. Alcalde pregunta al Ple que ha de fer
respecte el tema de les masies i la reunió amb l’Alcalde de Solsona.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, respon que s’ha de veure la proposta que efectuarà Llobera.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que tant Llobera com Torà s’adjudiquen la propietat del
Dòlmen, però aquest és privat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, es dirigeix a la Sra. Mercè VALLS i QUEROL dient-li que quan
s’està a l’oposició se sol ser més crític, i que vist des de fora, la seva postura quan era Alcaldessa,
davant el canvi de comarca no era clar perquè no va fer massa per anar a la comarca del
Solsonès, segurament tenia pressions de partit perquè sempre s’ha mogut molt pels interessos del
partit, ara això ha canviat perquè el Sr. Alcalde no té aquest lligams amb el partit com ella amb
CIU. Manifesta que sempre hi ha temps per negociar i aplaudeix que el Sr. Magí COSCOLLOLA
ANDREU, com alcalde, sigui més flexible que no pas quan està a l’oposició i sobretot tenint en
compte que com Alcalde té una responsabilitat.
b) Canalització de gas al poble
El Sr. Alcalde diu que aquest tema ja es va parlar en un Ple anterior, però com que faltava
regidors prefereix preguntar-ho de nou als regidors, ara que hi són tots, donat que porta molt
enrenou efectuar una canalització d’aquest magnitud.
Tots manifesten conformitat en efectuar la canalització de gas a tot el poble.
12.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que agrairia que es respectés la convocatòria dels Plens, i pregunta si l’Ajuntament s’ha acollit a
les subvencions de l’IEI cultural i a la del consultori mèdic, pregunta si es vol fer un projecte a Cal
Gegó, diu que la carretera d’Ardèvol està en un estat desastrós i qualsevol dia hi haurà un
accident; que hi ha dos punts en la tanca del Torrent de Cellers que estan molt malament; hi ha un
enfondrament al C/la Creu, pregunta si es controlen les llicències d’obres perquè no té la certesa
de què es demanin totes. Seguidament es dirigeix al Sr. Roman RAGA i LLEIDA dient-li que si vol
algun dia li explicarà tots els periples sobre el canvi de comarca, també diu que es va perdre un
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any perquè es va portar a Madrid, manifesta que no accepta que se la culpabilitzi perquè va fer
mans i mànigues per desencallar aquest tema i les pressions que rebia del Consell eren fortes.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que la sensació que ha donat ha estat aquesta i que potser és fruit del lligam
que ella té amb el partit perquè és una professional de la política, cosa que el Sr. Alcalde no, té
una altra professió.
El Sr. Alcalde diu que és cert que s’ha fet algun canvi de Ple perquè no hi havia temes per tractar
però que si es vol fer estrictament els plens cada divendres primer de mes es farà.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si l’arxiver de l’Ajuntament de xxxxx
pot venir a consultar l’arxiu de l’historiador xxxxx.
El Sr. Alcalde respon les preguntes formulades per la regidor la Sra. Mercè VALLS i QUEROL,
dient-li que inicialment la intenció era presentar el projecte de la Torre de Vallferosa per la
subvenció de l’IEI però aquesta setmana va venir a l’Ajuntament el Bisbe de Solsona amb una
llista d’esglésies per arreglar i establint una prioritat va proposar arreglar la teulada de l’església de
Llanera, la redacció de la memòria valorada la faran ells i la subvenció la presentarà l’Ajuntament
de Torà.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que no hi està d’acord perquè amb el programa Romànic es
van quedar el 70-80% de la subvenció per fer la rectoria del Monestir de Cellers. I que estaria més
bé sol·licitar una subvenció per restaurar la teulada de l’església de Vallferosa que l’Ajuntament hi
té una cessió de 50 anys.
El Sr. Alcalde li respon que defensa el Monestir de Cellers i també és del Bisbat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que en l’anterior legislatura es va criticar molt el conveni que
es va fer amb el Bisbat. També s’interessa per un PUOSC que hi ha en el Monestir de Cellers
dient que aquests diners s’haurien de destinar a una altra cosa.
El Sr. Alcalde li respon que es va criticar perquè es va fer d’amagat del Ple i eximir d’uns impostos
s’havia d’haver passat pel Ple. Respecte la subvenció del PUOSC li respon que el canvi s’hauria
d’haver fet en la legislatura anterior perquè ara ja és massa tard. I respecte les ajudes de l’IEI li
respon que són molt petites per poder arreglar la teulada de l’església de Vallferosa. Respecte la
Camí d’Ardèvol, s’ha fet una petició conjunta amb els alcaldes de Pinós i Riner al president de la
Diputació de Lleida. Pel que fa a la tanca del Torrent de Cellers ja s’arreglarà quan l’ajuntament
tingui més diners. Pel que respecte al control de les llicències s’ha comprovat fins on s’ha pogut i
demana als regidors que si es fan obres en algun lloc que pressumeixen no disposen de llicència,
ho facin saber a l’Ajuntament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si les controla l’agutzil perquè en l’anterior legislatura hi havia un regidor
que controlava tot el que passava al carrer, també pregunta les funcions que desenvolupen els
regidors la Sra. Maria Ángeles LOUZAN VAZQUEZ i el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN perquè vist des
de fora no se sap massa.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, esmenta alguns llocs on creu que es fa obres sense llicència i en
tots ells sempre hi ha el vehicle del mateix constructor, entén que les obres menors són més
difícils de controlar però en aquestes, fins i tot, hi havia material de construcció a la via pública,
ella creu que l’agutzil al passejar pel carrer ho hauria d’haver vist i ho hauria de controlar més.
El Sr. Alcalde diu que hi ha gent que té llicència però no posa el cartell de la llicència.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que a la Font tornen a tenir soroll des de que s’ha llogat un
pis.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), li respon al Sr. Roman RAGA i LLEIDA la pregunta formulada,
informant-lo de les regidories que té, així com el seu horari de treball.
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El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li diu al Sr. Roman RAGA i LLEIDA que la pregunta que
ha formulat està fora de lloc perquè és una cosa interna de l’equip de govern les tasques que fa
cada un d’ells.
Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que s’ha assabentat que a l’agutzil no se’l controla gaire, que
potser porta males costums de la legislatura passada, i ells com a regidors han de ser
responsables del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament i arran de la denúncia que fa la Sra.
Mercè VALLS i QUEROL sobre les obres sense llicència pregunta qui ho controla tot això.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, diu que s’ha de tenir una mica de confiança amb els treballadors.
El Sr. Alcalde diu que l’agutzil apunta cada dia en un diari les tasques que fa.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, diu que l’agutzil sempre està localitzable i que se li han estipulat
els dies personals, de vacances, etc.
El Sr. Alcalde respon a la pregunta formulada per la Sra. Mercè VALLS i QUEROL sobre les clots
del c/ la Creu dient que aviat s’arreglaran.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA pregunta si es farà alguna actuació en el carrer del costat del Riu.
El Sr. Alcalde li respon que aquest carrer no és públic i que la màquina s’ha fet venir només per
les pluges del novembre passat i no s’ha demanat més.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta a qui se li han donat les piscines.
El Sr. Alcalde i el regidor el Sr. Joan CLOSA VILADRICH, li responen que es van presentar 3
candidats i que s’ha adjudicat al Sr. Marc Barniol.
13.-Intervencions del públic
Des del públic es pregunta si és possible gravar el Ple.
La Secretària respon que no se’n pot fer difusió per les dades personals
Des del públic es diu que la convocatòria de Ple no estava a la Plaça de la Creu.
Des del públic es diu que falta el punt núm. 8 de la Convocatòria de Ple
Des del públic pregunta de qui és el camí que s’ha registrat i manifesta el temor si això podria
comportar en un futur el cobrament te taxes pel seu manteniment.
El Sr. Alcalde respon que l’Ajuntament no té cap camí registrat i que la inscripció dels béns al
registre és obligatòria.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

La secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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