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

1 de JULIOL de 2016
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:30 hores
23:15 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
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:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
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 (10 de juny de 2016).
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2.- Aprovació, si s’escau, dels festius per a l’any 2017.
3.- Aprovació, si s’escau, dels llocs de treball com a prioritaris o com a
serveis públics essencials.
4.- Aprovació, si s’escau, del “Projecte bàsic i d’execució: pavimentació
carrer Ofrera i carrer Sant Sebastià, de Torà”.
5.- Aprovació inicial, si s’escau, de la Memòria Valorada de l’abastament
d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit del Rajolí (M.A.A.S) al dipòsit de
l’Aguda de Torà (Fase 1).
6.- Donar compte de la relació de decrets.
7.- Informes d’alcaldia .
8.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 10 de juny de 2016)
Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 10 de juny de 2016
Intervencions: La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU), efectua les següents esmenes a l’acta:
en el punt 7è de l’acta corresponent a l’estimació del recurs de reposició, en l’última
intervenció cal afegir el nom complert del regidor el Sr. Roman RAGA i LLEIDA.
- En el punt 11è de l’acta corresponent a informes d’alcaldia, on hi diu “Marc Segarra” hi ha
de dir “Marc Solsona”.
El Sr. Joan CLOSA VILADRICH, regidor de grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal (ERC-AM), efectúa la següent esmena:
- En el punt 12è de l’acta corresponent a precs i preguntes, on hi diu “cosa interna del partit”
hi ha de dir “cosa interna de l’equip de Govern”
El Sr. Alcalde, efectúa les següents esmenes:
- En el punt 12è de l’acta on hi diu “Alcalde de Pinós i Ardèvol” hi ha de dir “Alcalde de Pinós
i Riner”.
- En el punt 13è de l’acta referent a les intervencions del públic, en l’última intervenció hi diu
“la inscripció dels béns al registre no és obligatòria” hi ha de dir “ la inscripció dels béns al
registre és obligatòria”
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
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Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna
per llegida i s’aprova l’acta de referència amb la inclusió de les correccions esmentades en el seu
redactat definitiu.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2017
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vista l’Ordre de festes laborals per a l’any 2017 publicada per la Conselleria de Treball, Afers
Socials i Famílies, que prescriu la necessitat de designar les dues festes locals per l’any 2016
d’aquest municipi.
Atès que s’ha rebut requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Torà presenti la proposta respecte de les
dues festes locals del municipi de Torà per a l’any 2017, per tal de donar compliment al previst en
l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors.
Atès el que estableix l’art. 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’acord ha de ser adoptat
pel Ple de la corporació
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya que segons les previsions del calendari de l’any vinent, fixi les festes locals oficials per
l’any 2017 del municipi de Torà siguin les següents:
- 5 de juny (dilluns segona pasqua) i 1 de setembre (divendres).
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, i a qui resulti interessat.”
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que des del Departament han sol·licitat que s’aprovessin més aviat les festes
locals, i la proposta que es presenta per l’any 2017 seria el dilluns 5 de juny corresponent a la
segona pasqua, donat que enguany la Generalitat no l’ha posat com a festiu, i el dia 1 de
setembre.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta quins dies seran la festa major
d’enguany.
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El Sr. Alcalde li respon que enguany la Festa Major se celebrarà de l’1 al 4 de setembre.
3.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DELS LLOCS DE TREBALL COM A PRIORITÀRIS O COM A
SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS.
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
1.1. Per tal d’assegurar el correcte funcionament del servei DE BIBLIOTECA MUNICIPAL,
DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT, LA LLAR INFANTS, RESIDÈNCIA MARE DE DÉU
L’AGUDA, PISCINES es fa necessari cobrir les necessitats urgents i inajornables les places
vacants adscrites a aquests centres de treball per a la prestació dels serveis públics essencials
d’atenció directa, referida als àmbits de l’educació i els serveis socials; així com a tasques de
suport en la gestió ordinària de l’Ajuntament tant a nivell econòmico-financer, pressupostari com
comptable.
1.2. Per providència de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2016, es va disposar que s'emetés informe
en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, amb proposta d’acord, per poder
dur a terme la declaració de les places adscrites als centres de treball: BIBLIOTECA MUNICIPAL,
DEPENDÈNCIES DE L’AJUNTAMENT, LA LLAR INFANTS, RESIDÈNCIA MARE DE DÉU
L’AGUDA, PISCINES MUNICIPALS, com a prioritàries o que afecten al funcionament d’uns
serveis públics essencials.
1.3. En data 20 de juny de 2016 la secretària interventora municipal ha emès informe jurídic en
relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, amb proposta d’acord, per poder dur a
terme la declaració de les places que es troben vacants per absències del titular, com a prioritàries
o que afecten al funcionament d’uns serveis públics essencials.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada en el BOE de 30 d'octubre de 2015 (en endavant
LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de
personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa
l’administració local.
2.2. L’art. 20.Dos LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no es
procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari
temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
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2.3. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
En conseqüència, l’Ajuntament de Torà només procedirà a la contractació de personal laboral
temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents condicions, degudament
motivades:
-

L’existència d’una necessitat urgent i inajornable.
Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al funcionament
dels serveis públics essencials.

Per tot això, es proposa al Ple ACORDAR:
PRIMER.- Declarar els serveis públics essencials de l’Ajuntament de Torà:
Personal de les categories i funcions que es considerin necessàries per a garantir la prestació
dels següents serveis:

-

Tota activitat dirigida als serveis socials de la residència
Tota activitat dirigida als serveis educatius
Manteniment dels espais públics
Conservació de les vies i carreteres
Biblioteques
Funcions administratives i tècniques de suport als serveis generals de l’ajuntament, padró
d’habitants, gestió econòmico-financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i
recaptació

Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencial les categories i funcions que es
considerin necessàries per garantir la seva prestació.
SEGON.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la
contractació /el nomenament de personal laboral temporal/funcionari interí, per cobrir les places
que es troben vacants o què en breu s’hi trobaran i que es consideren prioritàries perquè afecten
al funcionament d’uns serveis públics essencials, i que es troben en els següents centres de
treball:
BIBLIOTECA MUNICIPAL,
RESIDÈNCIA MARE DE DÉU L’AGUDA,
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL JARDÍ
AJUNTAMENT
PISCINES MUNICIPALS
La majoria corresponen a serveis públics essencials d’atenció directa, referida als àmbits de
l’educació i els serveis socials; així com a tasques de suport en la gestió ordinària de l’Ajuntament
tant a nivell econòmico-financer, pressupostari com comptable.
TERCER.- Autoritzar i procedir a l’inici del procés de selecció de les places esmentades mitjançant
personal laboral temporal i /o funcionari interí”
Intervencions i opinions:
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En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que aquest punt fa referència a les restriccions pressupostàries.
La secretària explica el punt dient que s’estableix restriccions sobre la contractació de personal,
per les diverses limitacions legislatives imposades des del 2011, com és la Llei General de
Pressupostos 2016, de caràcter bàsic, i que només permet dur a terme la contractació de personal
temporal, tant laboral com funcionari, en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables, sempre que sigui per als sectors, funcions i categories professionals que es
considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. Aquesta
declaració de llocs prioritaris com de serveis públics essencials correspon efectuar-la el Ple de la
Corporació.
El Sr. Alcalde diu que darrerament s’han produït baixes en els llocs com la biblioteca, llar infants,
residència... afegeix que s’incorpora a la proposta el nom complert de la llar infants (llar infants
municipal el Jardí) i que s’ha considerat com a servei educatiu els cursets de natació.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta com s’ha cobert la bibliopiscina.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon a través de les persones que consten a la borsa
de treball.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU , DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ: PAVIMENTACIÓ
CARRER OFRERA I CARRER SANT SEBASTIÀ, DE TORÀ
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“En data 1 /10/2010 el Ple de la corporació va aprovar inicialment el projecte “Pavimentació dels
carrers Ofrera, Sant Sebastià i Baix de Torà” amb un pressupost per contracte de 180.000,00 €
(Iva inclòs), que va ser sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies mitjançant
edicte publicat en el BOPL núm. 144 de data 16/10/2010, durant aquest període no es van
presentar al·legacions, per tant, d’acord amb el que estableix l’art. 37.2 del Decret 179/1995 pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis el projecte va quedar definitivament
aprovat.
Per manca de pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat en les successives anualitats
no es va poder executar l’obra. Durant l’any 2015 es van portar a terme negociacions que van
conduir a un nou conveni per realitzar el projecte amb un ajust pressupostari, per facilitar la seva
viabilitat, passant a un pressupost per contracte de 125.000,02 € (Iva inclòs).
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En el Ple ordinari del 4 de desembre de 2015, es va aprovar el 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.
D’acord amb l’exposat, l’INCASOL encarrega al Sr. Josep Esteve Vila, l’elaboració del projecte
bàsic i d’execució “Pavimentació carrer Ofrera i carrer Sant Sebastià, de Torà” que inclou l’ajust
pressupostari.
Atenent l’informe de l’arquitecte redactor del projecte el Sr. Josep Esteva Vila, “la modificació del
projecte no és substancial, en el sentit que el que s’ha reduït és l’àmbit d’actuació, reduint
l’actuació al c. Baix i el c. Sense Cap, amb una superfície de 261,36 m2 del present projecte,
sense reduir acabats ni instal·lacions del mateix.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix la disposició
addicional 2, l’art. 234.c del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Projecte bàsic i d’execució “Pavimentació carrer Ofrera i carrer Sant
Sebastià, de Torà”.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per atorgar tots els documents i efectuar tots els tràmits que
siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- 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 llegeix el punt de l’ordre del dia i seguidament el Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ,
portaveu del grup municipal d’Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta a
què fa referència el títol del projecte quan diu pavimentació del carrer Ofrera i carrer Sant
Sebastià, de Torà.
El Sr. Alcalde li respon que és el nom que ha posat l’INCASOL, a continuació explica el projecte
dient que correspon al conveni que es va signar de 20.000,00 €, i com que l’arquitecte ha observat
que quedava un romanent i ha introduït un tram del carrer Baix.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que seria més factible aplicar aquest romanent al carrer Sense Cap enlloc de fer un tram del carrer
Baix.
El Sr. Alcalde diu que a la proposta d’aprovació ja se’n parla d’això, i que l’aprovació inicial es va
fer a l’octubre del 2010 i incloïa més carrers però que fruit de les restriccions pressupostàries s’ha
passat d’un conveni d’un import de 180.000,00 € a 120.000,00 € .
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidors no adscrit, diu que fa temps ja va dir a l’arquitecte que hi
col·loquessin canonades de llum i gas.
El Sr. Alcalde, diu que el projecte es parla d’enllumenat però es desconeix si només fa referència
a l’enllumenat públic. I com que aquest projecte es va aprovar el 2010 ja es van efectuar tots els
tràmits, entre ells l’exposició pública, per aquest motiu ara no es farà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que al adjudicar l’INCASOL, l’Ajuntament no té tant marge.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que està més malament el carrer Baix que el carrer Sense
Cap.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que quan fan obres d’aquesta magnitud en els cascs antics
ja es sol·licita una empesa amb una la classificació específica, i al ser obres en carrers vells es
molt probable que apareguin problemes, això és el que va passar quan es va fer el carrer Nou.
El Sr. Alcalde, diu que en el projecte també hi ha partida d’arqueòleg, va ser una imposició del
Departament de Cultura perquè es projectava una obra en el casc antic. Al ser aquest projecte
una part del projecte originari sobre la qual ja es va fer informació pública, ara es fa una aprovació
definitiva però la base és la mateixa: renovar serveis amb capa de formigó i mallat. Des de
l’Ajuntament s’intentarà que ensenyin unes mostres de la pedra que posaran.
5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’ABASTAMENT
D’AIGUA AL MUNICIPI DE TORÀ: LÍNIA DEL DIPÒSIT DEL RAJOLÍ (M.A.A.S) AL DIPÒSIT DE
L’AGUDA DE TORÀ (FASE 1).
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1.- ANTECEDENTS
1.1.- Atès que aquest Ajuntament va contractar el servei de redacció del projecte bàsic i executiu
corresponent a l’obra “Abastament d’aigua en alta al municipi de Torà des de la xarxa de la
Mancomunitat d’Aigües del Solsonès” mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista CONGIAC.
1.2.- Atès que el contratista ha elaborat una memoria tècnica valorada corresponent a la
descripció i valoració de les obres mínimes necessàries per connectar la xarxa de la
Mancomunitat d’Abastament d’aigua del Solsonès amb la xarxa del municipi de Torà per assolir
una concentració de sulfats per sota els 250 mg/lt i alhora assegurar l’increment en la fiabilitat del
sistema d’abastament d’aigua a Torà en èpoques de sequera.
1.3.- Atès que aquesta proposta serà informada prèviament per la comissió de l’Aigua.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
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— Els articles 52.o, 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
— Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— Els articles 121 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
2.2. Atès que el Ple és l’òrgan competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, vist que el
pressupost ascendeix a 164.615,38 € ( més IVA), i tenint en compte que és un assumpte
relacionat amb el cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta), se’n dóna coneixement a la
Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de conèixer aquests assumptes.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria tècnica Valorada “Memòria Valorada de l’abastament
d’aigua al municipi de Torà: línia del dipòsit del Rajolí (M.A.A.S) al dipòsit de l’Aguda de Torà
(Fase 1)”, amb un pressupost d’execució per contracta de 164.615,38 € més IVA.
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de què
qualsevol interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions que consideri escaients. En el
cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà
a definitiu.
TERCER. Publicar l'acord d'aprovació de la Memòria a la seu electrònica.
QUART. Trametre la memòria tècnica valorada als diferents organismes i institucions de la
Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya i de l’Estat, a fi i efecte de sol·licitar un ajut
econòmic.
CINQUÈ.- 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 diu que es ja va parlar a la comissió de l’aigua i també que en aquesta legislatura es
va aprovar pel Ple la contractació de la redacció del projecte sobre l’abastament d’aigua al
municipi de Torà cap a la MAAS, a més d’un informe sobre un hipotètic subministrament d’aigua
de màxim i un de mínim. Enguany l’ACA ha publicat una convocatòria de subvenció d’aigua, per
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aquest motiu s’aprova aquesta memòria tècnica valorada. El projecte suma aproximadament un
import de 200.000,00 € que contempla l’arranjament dels trencaments de soldadures de les
canonades i que comporta la instal·lació de maneguets d’unió… A més de posar derivacions
perquè l’aigua pugui baixar per gravetat, l’aigua s’ha de bombar des de l’Aguda fins al dipòsit de
Can Marxant i totes aquestes coses fan incrementar el preu. Amb aquesta connexió no es podrà
baixar l’aigua que tot Torà consumeix però sí la suficient per la temporada d’hivern, la previsió és
que pugui baixar aigua, es presumeix que pot baixar els mateixos m3 d’aigua del que s’està traient
actualment del Pou de Cal Marxant, amb això aquest pou quedaria de reserva. Fer la connexió
mínima de cabal costa uns 200.000,00 €, només subministraria l’Aguda. El projecte global
contempla 4-5 fases (cellers, etc)
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), està
d’acord amb aquest memòria perquè és una obra prioritària pel municipi, ja fa més de 20 anys que
es parla de baixar aigua de la Llosa del cavall, manifesta preocupació pel finançament, atès que
l’ACA no posarà més de 50.000,00 € segurament i la Diputació de Lleida uns altres 50.000,00 €
com a molt, poc finançament, el perill d’això és que al final el cost de l’obra es reverteixi en els
usuaris incrementant el cost de l’aigua.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal d’Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que tot i que és cert el que exposa la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, si
l’aigua és dolenta cal actuar i per això no es pot deixar de fer l’obra.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que fins ara els ajuntaments es subministraven amb pous
però arran de la normativa que s’està imposant això no serà possible per l’elevada quantitat de
sulfats que hi ha en aquesta aigua.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que el problema de la falta d’aigua també
ve provocada per la gran quantitat de granges.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, diu que les granges no gasten gens d’aigua de la xarxa i afegeix
que l’aigua serà més cara a tot arreu.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que part de l’aigua que sobrepassa de nivells de sulfats
s’hauria de reconduir al riu per tal de mantenir el cabal ecològic i ara que s’està elaborant el
projecte això s’hauria de mirar d’incorporar.
El Sr. Alcalde diu que en l’informe que va elaborar l’empresa del CONGIAC es deia que la millor
solució era connectar amb la MAAS i això és el que s’ha plasmat en aquesta memòria i que ara en
aquest Ple s’està aprovant per tal de sol·licitar el màxim nivell de subvencions possibles, la
voluntat de l’equip de govern és fer l’obra amb el màxim finançament possible per part de
subvencions. També admet que l’aigua acabarà essent més cara. Pel que respecta la qualitat de
l’aigua, dels informes es desprèn que tot i sobrepassar els barems de sulfats, l’aigua és apta pel
consum humà, actualment tot i tenir quantitat d’aigua no complim el nivell de qualitat, el
subministrament d’aigua prové 1/3 part de la Font de l’anglès i la resta del Pou de Cal Marxant. La
comissió de l’aigua ha emès dictamen favorable a l’aprovació d’aquesta memòria.
6.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
44/2016

DATA
TÍTOL
08/06/2016 Aprovació de la sol·licitud de subvenció “Programació anual
d’activitats adreçades a les dones. 2016” davant de l’Institut
Català de les Dones.
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45/2016
46/2016

47/2016
48/2016

15/06/2016 Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial
15/06/2016 Aprovació de la sol·licitud de subvenció “ajuts per a la
restauració de patrimoni arquitectònic” davant de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs.
23/06/2016 Contractació màxima urgència professors cursets natació
28/06/2016 Aprovació dels padrons fiscals 2016

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 47/2016.
El Sr. Alcalde li explica que correspon a la contractació dels professors dels cursets de natació.
7.- INFORMES D’ALCALDIA
a) Agermanament a la Vall de Núria entre Torà i Queralbs.
El Sr. Alcalde informa que el passat 29 de juny va tindre lloc a la Vall de Núria
l’agermanament entre el municipi de Torà i Queralbs
b) Normativa del casc antic.
El Sr. Alcalde informa que durant el 2017 el Departament de Cultura elaborarà la normativa
de protecció del casc antic i quan es disposi d’ella serà aprovada pel Ple de la Corporació.
8.- PRECS I PREGUNTES
a) Reserva estacionament
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta com es troba aquesta instància presentada per un particular, atès que
l’interessat li ha preguntat a ella.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que es va aprovar per JGL.
El Sr. Alcalde diu que es va valorar el lloc on posar-li perquè li respectessin, ara bé, si a
l’interessat no li sembla correcte per les seves circumstàncies personals es canviarà la
ubicació acordada en la Junta de Govern Local.
9.-Intervencions del públic
No hi ha intervencions del públic.
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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