ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
5 d’AGOST de 2016
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:40 hores
23:50 hores

DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:
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 ( s’incorpora a les 21:45 h)
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS (abans d’iniciar el punt 6è de l’ordre dia abandona el ple, essent les
23:25h)
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
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 ( 1 de juliol de 2016).
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2.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015.
3.- Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2016.
4.- Aprovació, si s’escau, del Pla econòmic Financer 2016-2017.
5.- Aprovació, si s’escau, del pla Local de Joventut 2016-2019.
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 ( 1 de juliol de 2016)
Dates de l’acta que se sotmet a aprovació: 1 de juliol de 2016
Intervencions:
El Sr. Alcalde efectua la següent rectificació a l’acta:
en el punt 4rt. de l’acta corresponent a “l’aprovació, si s’escau, del projecte bàsic i
d’execució: pavimentació carrer Ofrera i carrer Sant Sebastià de Torà” en la seva segona
intervenció, on diu “(..) quedava un romanent i ha introduït un tram del carrer Forn” hi ha de
dir ““(..) 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)
efectua la següent rectificació a l’acta:
- en el punt 4rt. de l’acta corresponent a “l’aprovació, si s’escau, del projecte bàsic i
d’execució: pavimentació carrer Ofrera i carrer Sant Sebastià de Torà” en la seva primera
intervenció, on diu “(..) seria més factible aplicar aquest romanent al carrer Sense Cap
enlloc de fer un tram l’abastament d’aigua al municipi de Torà: del carrer Forn” hi ha de dir
““(..) seria més factible aplicar aquest romanent al carrer Sense Cap enlloc de fer un tram
del carrer Baix”.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
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’aprova l’acta de referència amb la inclusió de les correccions esmentades en el seu
redactat definitiu.
2.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2015.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 50/2016 que tot seguit es transcriu:
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“Resolució d’alcaldia núm. 50/2016
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015
1. ANTECEDENTS
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre, el resultat
següent:
Resultat pressupostari de l’exercici:
Concepte

Import

Drets reconeguts net

1.455.146,66

Obligacions reconegudes netes

1.504.376,46

Resultat pressupostari de l'exercici
Crèdits finançats amb romanent tresoreria per a desp. Grals.

-49.229,80
78.283,77

Desviacions de finançament negatives

0,00

Desviacions de finançament positives

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

29.053,97

Romanent de tresoreria:
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Concepte

Import

1.Fons líquids

259.791,53

2.Drets pendents de cobrament

669.211,37

+ del Pressupost corrent

268.016,58

+ del Pressupost tancat

325.139,32

+ d’operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
3.Obligacions pendents de pagament

76.055,47
0,00
113.841,85

+ del Pressupost corrent

59.711,58

+ del Pressupost tancat

22.595,97

+ d’operacions no pressupostàries

31.534,30

- pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00

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

815.161,05

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

201.437,75

IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals (I-II-III)

613.723,30

0,00

4. El pressupost general liquidat compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual
cosa presenta una capacitat de finançament de 112.674,43 €.
5. El pressupost general liquidat de l’exercici no compleix amb la regla de la despesa
6. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats del 78,39%
per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a
l’endeutament, a la normativa establerta.
7. La secretària interventora ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. En l’informe d’intervenció s’esmenta que la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 no
compleix amb la regla de la despesa havent-se sobrepassat el límit de la despesa computable en
149.785,08 €.
FONAMENTS DE DRET
1.La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
-

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre.
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
7. En el cas d'aprovar la liquidació del Pressupost de l'Entitat amb l'incompliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de deute o de la regla de despesa, s’haurà d'aprovar pel Ple
de la Corporació un Pla Econòmic Financer de reequilibri per l'any en curs i el següent (art. 21
LOEPSF). Aquest pla s'obtindrà com a consolidació dels plans individuals de les entitats que
s'inclouen en l'anàlisi. El pla econòmic financer, si s'escau, s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim
d'un mes des de què es posi de manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no
incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació
addicional, ha de ser comunicat a l'òrgan competent de la tutela de la Comunitat Autònoma.
El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació.
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Per tant,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 , que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON.- Iniciar la confeccció d’un pla econòmic financer per l'any en curs i el següent per corregir
el desequilibri que permeti a l’Ajuntament acomplir amb el límit de despesa computable fixat per la
regla de la despesa.
TERCER.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
QUART.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i donar compliment i
al que estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
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 passa la paraula a la Sra. Secretària perquè doni les explicacions corresponents.
La Sra. Secretaria manifesta que de la liquidació de l’exercici 2015 se’n desprèn l’incompliment de
la regla de la despesa, per la qual cosa, el consistori haurà d’aprovar un Pla econòmic financer
que permeti complir aquest indicador en un termini de 2 anys , incloent el present exercici, d’acord
amb la normativa vigent aquest compliment s’ha d’efectuar com a màxim en la liquidació del
2017.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre el saldo de dubtós cobrament.
El Sr. Alcalde i la secretària li diuen que correspon a una provisió per insolvències, la dotació ve
marcada per llei i el percentatge a aplicar sobre les liquidacions pendents de cobrar creix a
mesura que aquestes són més antigues.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2016.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6 (el Sr. Alcalde, el regidors Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i
BAGÁN del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM);
els regidors el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ i el Sr. Roman RAGA i LLEIDA del grup municipal de
Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), i el regidor no adscrit el Sr. Màrius CODINA
i CLOSA)
Abstencions: 2 ( la regidora la Sra. Mercè VALLS i QUEROL i el regidor el Sr. Rubén PASTOR i
TOMÀS del grup municipal de Convergència i Unió (CiU))
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S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
La secretària interventora de l’Ajuntament han emès els informes que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En l’aprovació del pressupost no és obligatori incloure el càlcul de la regla de la despesa, no
obstant, és recomanable atès que si s’ha d’aprovar el límit màxim de despesa no financera,
d’acord amb l’art. 30 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. Atès que en la liquidació de l’exercici 2015 ja s’ha constat l’incompliment de la regla de
la despesa, per la qual cosa, la corporació ha elaborat un pla econòmic financer (2016-2017) que
s’adjunta al pressupost de 2016 i que d’acord amb la normativa vigent permet que l’Ajuntament
compleixi aquesta ràtio a l’exercici 2017.
Per tant, es proposa al Ple ACORDAR:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, i l’objectiu del deute públic; i pel que respecte a la regla de la despesa
aquesta s’incompleix. No obstant, l’Ajuntament, atenent que la liquidació de l’exercici 2015 no
compleix amb la regla de la despesa, s’ha elaborat un Pla econòmic financer (2016-2017) que
s’adjunta al pressupost de 2016 i el qual d’acord amb la normativa vigent permet que l’Ajuntament
compleixi aquesta ràtio a l’exercici 2017.
Per tant, el pressupost resumit per capítols, és el següent:
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SEGON.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera
per l’Ajuntament, per import de 892.987,66 € d’acord amb el següent detall:
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no
financera
660.682,76
530.024,80
15.980,79
3.550,00
10.000,00
193.935,36
0,00
1.414.173,71

Regla despesa liquidació 2015
Regla despesa pressupost 2016
marge d’incompliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

848.905,84
864.186,15
-75.577,31
104.378,82

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que
hi hagi finançament

104.378,82

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

892.987,66

TERCER.- Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
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QUART.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
CINQUÈ.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
SISÈ.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual
es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”
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 s’ha endarrerit l’aprovació del pressupost per temes administratius, per
aquest motiu s’ha contractat un servei extern. Les inversions que consten al pressupost són les de
gestió forestal sostenible, la rehabilitació de la coberta de la Torre de Vallferosa, la part de
cofinançament de l’obra que executarà l’Incasòl sobre la pavimentació carrers Ofrera i Sant
Sebastià. Manifesta que la nomenclatura del pressupost pot prestar a confusió, com és la
pavimentació de les vies públiques, que inclou diverses despeses referents a carrers i que no són
estrictament referents a pavimentació.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre la despesa pressupostada a accés a nuclis de població,
manifesta que és molt baixa i que potser hauria de ser superior.
El Sr. Alcalde li diu que des de la Diputació de Lleida està previst que surti una línia d’ajuts
d’arranjament de camins i això permetrà fer més coses.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que en la legislatura passada s’hauria d’haver fet el camí de l’Aguda amb ajuts del Consell
Comarcal; però degut als aiguats que va patir Biosca, Torà en va quedar exclòs, perquè van
destinar la partida a Biosca.
El Sr. Alcalde diu que de tota manera les actuacions del Consell Comarcal de la Segarra són
aproximadament d’uns 2.000,00 €. Una de les línies bones que hi havia eren les de la Generalitat
sobre camins de muntanya, però ara amb les restriccions ja no es convoquen.
Tant el regidor, el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ portaveu del grup municipal de Independents per a
la Segarra - Junts per Torà (InSe), com el regidor el Sr. Màrius CODINA i CLOSA , regidor no
adscrit, manifesten si l’ajuntament contempla l’opció de subministrar grava a la gent que viuen en
les masies del municipi perquè s’arreglin els camins d’accés .
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que això s’ha de controlar molt bé perquè pot generar una polèmica.
El Sr. Alcalde manifesta que tot i que això és una bona idea resulta una mica difícil de dur-la a la
pràctica.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre les despeses de la residència i si els ingressos cobreixen el cost
de la prestació del servei.
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El Sr. Alcalde diu que l’any 2015 es va generar un dèficit molt alt per la contractació de 2 persones
més des del mes de febrer.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que no recorda quines persones eren.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA pregunta com es cobreixen les vacants. També s’interessa per
saber si seria possible incrementar la concertació de places amb la Generalitat.
El Sr. Alcalde li respon que costa molt cobrir les vacants perquè la gent no hi vol anar. També
afegeix que l’increment de places la Generalitat ho mira a nivell de comarca i actualment la
comarca de la Segarra està al topall donat que hi ha moltes residències (Guissona, Cervera...),
per tant, estan a la Segarra serà difícil que a Torà incrementin les places, en canvi, si anés a la
comarca del Solsonès se’n podria beneficiar perquè passa just el contrari, hi ha dèficit de places.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que les residències són molt cares i s’hauria de mirar
d’incentivar els ajuts per poder tenir els familiars a casa.
El S. Alcalde li respon que això és la llei de la dependència de l’època del Govern Zapatero.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que aquesta llei va afavorir molt a la resta de l’Estat però no
a Catalunya donat que no arribava l’assignació econòmica corresponent.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta quina despesa és la que correspon a la partida 34222706. Estudis i treballs tècnics.
El Sr. Alcalde li respon que són els honoraris tècnics de al redacció del projecte i direcció de l’obra
del bar del camp de futbol, l’execució material corresponent serà efectuada pels membres del club
de futbol. Afegeix que en les bases d’execució del pressupost, apartat 3.3, s’han incorporat els
ajuts directes que s’atorguen per temes jurídics., hi ha entitats que l’ajut que se’ls concedeix és
incloure l’activitat o festes que organitzen anualment en un recinte tancat dins de l’assegurança de
la responsabilitat civil de l’ajuntament perquè les apadrina i alhora hi col·labora com a organitzador
i per tant, se’n fa responsable.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, explica l’incident que va ocórrer a Biosca fa uns anys i que ha
comportat que el consistori tingués de vendre part del seu patrimoni per atendre la condemna
imposada pel jutjat.
El Sr. Alcalde diu que les festes que es realitzen en el pavelló han de complir una normativa
específica com és l’aforament permès, tot el que està recollit en el PAU (Pla d’autoprotecció) i a
més aquestes festes també estan incorporades en la pòlissa de responsabilitat civil de
l’Ajuntament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta sobre la plantilla de personal, concretament l’excedència
de la plaça de tècnic en secretaria categoria C1.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a una treballadora que actualment està prestant serveis a
una altra administració, i que com a tal els salaris i les respectives despeses de seguretat social ja
estan incloses en la corresponent partida pressupostaria.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, manifesta que creu que hi ha una altra treballadora que també
va sol·licitar una excedència abans i demana que es comprovi.
El Sr. Alcalde respon que es mirarà perquè fa molts anys d’això.
Seguidament es sotmet a votació la proposta.
To seguit, la Sra. Mercè VALLS i QUEROL efectua l’explicació del vot dient que bàsicament
s’abstenen perquè el dimecres no van poder venir a la reunió prèvia i que si es vol consensuar un
pressupost s’hauria d’haver fet amb una setmana d’antelació, també demana de disposar de tota
la informació el dia de la convocatòria.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ diu que si hagués tingut de posar alguna objecció hauria estat
aquesta, però que són conscients de la situació administrativa i financera de l’ajuntament això no
ho tenen en compte, perquè s’ha d’entendre el dèficit de personal i també que les partides estan
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molt acotades, almenys 10 partides sumen pràcticament tot el pressupost. També s’hauria d’agrair
l’esforç de la secretària.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, manifesta que també voli abstenir-se perquè no és massa entès
amb la matèria però finalment ha votat a favor perquè entén que és molt laboriós.
El Sr. Alcalde diu que la dificultat ha estat en el tancament del 2015 i per tal de poder aprovar un
pressupost ajustat a la realitat és millor disposar dels números de l’exercici anterior. També es
compromet a fer els pressupost de l’any vinent amb més anterioritat. Respecte la tramesa de la
documentació no hi ha l’obligació d’enviar-la sinó d’estar disponible a l’ajuntament, però s’envia
per facilitar-ho.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, s’absenta del Ple essent les 22:50 i es reincorpora a les 22:55.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que si ha anat a l’ajuntament a demanar la documentació se li
ha donat.
Els regidors Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, Sr. Roman RAGA i LLEIDA, Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH i el Sr. Alcalde agraeixen l’esforç de la secretària.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, manifesta que potser estaria bé que si es veu que no es pot tenir
tota la documentació a punt, posposar-ho a un altres Ple o traslladar el Ple a un altre dia
(divendres) si es parlés amb tots els regidors.
El Sr. Alcalde diu que es fan el primer divendres de mes perquè la Sra. Mercè VALLS i QUEROL
va demanar que es celebressin als dies que es va pactar (primer divendres de mes).
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS
1.- Per Resolució d’alcaldia de data 27 de juliol de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del
pla econòmic financer 2016-2017 per al compliment de l’objectiu de la regla de la despesa.
2.- La Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 ha estat aprovada per resolució d’alcaldia núm.
50/2016 de 29 de juny de 2016, i ofereix les següents magnituds principals:
 Romanent de tresoreria per a despeses generals: 613.723,30 €
 Resultat pressupostari ajustat: 29.053,97 €
 Estabilitat pressupostaria – capacitat positiva de finançament: 109.498,17 €
 Sostenibilitat financera – nivell d’endeutament: 78,39%
 Rega de la despesa – Incompliment: 149.785,08 €
Atès que el límit de despesa fou calculat de forma errònia a la Liquidació de l’exercici 2014,
atenent a que es va prendre com a base la despesa computable de 2013 la qual sobrepassava el
límit de despesa en 118.257,09 €, això ha provocat que l’incompliment de l’objectiu de la regla de
la despesa es situes finalment a 149.785,08 €.
Com a imports orientatius es podria prendre la diferència entre les obligacions reconegudes de
2012 i les de 2015 i que suposaria que dels 149 mil euros d’incompliment uns 60 mil
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correspondrien al creixement de les despeses de personal capítol 1, uns 70 mil per les despeses
en inversions capítol 6 i uns 19 mil correspondrien a despeses del capítol 2.
Aquest fet implica la necessària formulació d'un Pla Econòmic-Financer que permeti, que durant
l'any en curs i el següent (2016-2017) es compleixi l’objectiu de la regla de despesa, de
conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23 de la LOEPSF.
L’objectiu, per tant, és establir i redactar un pla d’actuació que ajudi a la corporació recuperar els
nivells marcats per la legislació vigent respecte l’objectiu de la regla de la despesa i així no
superar la taxa de referència fixada pel Ministeri d’ Economia per a la variació de la despesa
computable.
3.- La secretària interventora ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu
de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer
corrector durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al Ple
per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de dos
mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de
la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans
econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
En conseqüència, es proposa al Ple l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat
durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.
SEGON- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
TERCER- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.”
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), diu
que el rati d’endeutament del 2011 era del 125% i ara s’ha situat en el 78,39 %, s’alegra de veure
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que ha baixat, també manifesta que durant la legislatura passada es va fer un esforç per reduir el
deute, van trobar molta despesa per pagar que sumava un import aproximat de 800.000,00 € i que
sovint se sent maltractada perquè es diu que en l’anterior legislatura es va “lidapidar”.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que algun dia portarà els números de l’evolució de la despesa del 20082015.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), en resposta a la intervenció de la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, manifesta que
posar un segell a les piscines es dilapidar diners i que, tot i que potser ho hauria d’explicar l’equip
de govern i en la mesura del grau de coneixement que en té ell, encara estan arribant factures a
l’ajuntament de despeses de l’anterior legislatura .Afegeix que de la legislatura del 2007 fins la
d’ara s’han fet un allau de despeses i això ho han patit tots els ajuntaments, els polítics quan
s’atansen les eleccions fan una despesa desmesurada. També li critica que faci certs comentaris
d’elogis sobre la seva gestió.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon que l’escut de les piscines estava finançat.
El Sr. Alcalde efectua un resum de les dues legislatures passades dient que la legislatura del
2007-2011 es va allargar més el braç que la màniga, i això ja ho posaven de manifest el seu grup
sobretot alhora d’aprovar els crèdits. Respecte la legislatura 2011-2015 va ser de contenció
obligada , tot i que van haver 2-3 obres electorals que no han estat finançades amb cap
subvenció.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que el compromís de les piscines era per tot, i l’enrajolat era
un ajut directe de la Diputació de Lleida. Afegeix que procurava que totes les actuacions que es
feien hi hagués la corresponent partida de finançament potser no per escrit però sí de paraula.
El sr. Alcalde juntament amb el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) diuen que per silenci
administratiu la sol·licitud estava desestimada abans d’iniciar l’obra però tot i així es va tirar
endavant.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que parlarà amb la Diputació de Lleida per saber que ha
passat.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019.
Nombre de membres presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Atès que s’ha redactat un nou pla local de joventut per al període 2016-2019, en què s’estableix
la planificació estratègica de les polítiques de joventut al municipi per aquest període.
Atès que aquest Pla local marcarà el guiatge durant els propers 4 anys, en què es pretendrà donar
continuïtat al pla implantat des del 2012-2015 alhora que s’intentarà resoldre els entrebancs i les
mancances que es van anar detectant.
Atès que és considera competència plenària l’adopció d’acords en aquesta matèria, d’acord amb
el que preveuen els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
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local (LRBRL); i 52.2 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).
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’aprovació del següent acord:
PRIMER. Aprovar el Pla local de Joventut per al període 2016-2019.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de
l'Ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme el present 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 el Pla s’ha d’aprovar cada 5 anys i el que es fa és actualitzar-lo per tal de
poder tramitar els ajuts.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal d’Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que és un pla utòpic , més polític que pràctic (falta mitjans de
comunicació, llocs de treball...)
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que s’hauria de tornar a fer un camp de
treball internacional.
El Sr. Alcalde creu que enguany es va perdre la possibilitat de fer-lo perquè es va canviar
d’emplaçament, malgrat tot, l’any vinent es tornarà a intentar.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que això és un formalisme per cobrar la subvenció i aquests plans solen ser una continuïtat.
Finalitzada la votació d’aquest punt de l’ordre del dia i abans d’iniciar el següent, el Sr. Rubén
PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), abandona el Ple
essent les 23:25h.
6.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
49/2016
50/2016
51/2016
52/2016
53/2016
54/2016
54-b/2016

DATA
TÍTOL
29/06/2016 Modificació de crèdit per generació de crèdits per ingressos no
tributaris pressupost 2015
29/06/2016 Aprovació liquidació 2015
29/06/2016 Aprovació de la sol·licitud de subvenció servei de salvament de
socorrisme piscines , 2016 davant la Diputació de Lleida
29/06/2016 Aprovació de la sol·licitud de subvenció "mercadal de Torà, un
mercat del segle XIX", 2016 davant la Diputació de Lleida
29/06/2016 Aprovació de la relació de fres núm. 16/2016
30/06/2016 Resolució borsa de treball plaça auxiliar administratiu per al mes de
juliol
30/06/2016 Resolució borsa de treball plaça llar infants per al mes de juliol
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55/2016
56/2016
57/2016
58/2016

04/07/2016
06/07/2016
07/07/2016
11/07/2016

59/2016
60/2016
61/2016
62/2016

13/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
18/07/2016

63/2016
64/2016

18/07/2016
18/07/2016

65/2016
66/2016
67/2016

25/07/2016
27/07/2016
27/07/2016

Convocatòria JGL 7 de juliol de 2016
Autoritzar transmissió de titularitat llicència taxi municipal núm. 1
Ampliació de jornada 3 h/setmana professor de natació
Aprovació sol·licitud de subvenció "Abastament aigua municipi Torà
línia del dipòsit de Rajolí al dipòsit de l'Aguda (Fase 1)" davant
l'ACA
Ordenar ordre de suspensió provisional d'obres
Baixa padró fiscal per canvi denominació social de l'empresa
Sotmetre el pressupost 2016 a informes de secretaria i intervenció
Aprovació sol·licitud subvenció adquisició llibres biblioteca davant
IEI
Aprovació sol·licitud subvenció Oferta Cultural davant IEI
Resolució desestimació sol·licitud de pròrroga ordre execució exp.
URB_ORD_EXEC_1/2016
Convocatòria JGL 28/07/2016
Autoritzar canvi de vehicle en la llicència taxi municipal núm. 1
Elaboració del Pla econòmic financer 2016-2017

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. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 59/2016.
El Sr. Alcalde diu que correspon a la suspensió d’una obra que no estava amparada amb cap
llicència, hi va anar l’agutzil perquè aixequés acta i poc temps després, el constructor i la
propietària, van venir a l’ajuntament a sol·licitar el permís d’obres.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), en
relació al decret 66/2016, manifesta que va costar molt donar llicència de taxi municipal al titular
de la mateixa.
7.- INFORMES D’ALCALDIA
a) Recuperació de la competència d’aigua del Consell Comarcal de la Segarra.
El Sr. Alcalde informa que es va aprovar per unanimitat del ple del Consell, i que en el
consell d’alcaldes ell es va abstenir en la votació del projecte de l’aigua de la Segarra
donat que estem fora.
Entre el mes de setembre i octubre s’haurà de decidir que es voldrà fer amb la concessió
de l’aigua, passada la festa major es convocarà la comissió de l’aigua per començar a
decidir. Manifesta que portar el 100% de la gestió de l’aigua des de l’ajuntament no és
massa viable, que hi ha una empresa interessada a agafar la gestió del servei, i el tema de
la MAAS està encara molt verd. La qüestió seria renovar amb CASSA o CONGIAC però
com que aquests porten municipis més grans no se sap si els interessaria.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si hi hauria dos persones del
poble que ho poguessin portar.
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El Sr. Alcalde li respon que es necessita una empresa per arreglar les avaries, fer els
informes, prendre les lectures.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe) diu que ara no és un bon moment per entrar a la MAAS perquè hi
ha un membre que ens “vetaria”.
El Sr. Alcalde, diu que és una mancomunitat i per tant, només que un sol municipi es nega
a l’entrada d’un altre municipi, ja no és possible entra-hi, per tant s’ha de determinar si es
vol fer pressió per entrar a la MASS o esperar i de moment fer una concessió curta.
Afegeix que cal tenir en compte que amb un dels municipis que en formen part Torà hi està
en litigi davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I la proposta de delimitació de
les masies que hi havia sobre la taula, per intermediació de l’Alcalde de Solsona, es va
desestimar per part de Torà per no ser adequada als interessos del municipi, això fa
pensar que de moment potser és millor esperar. Per tant, ara hem de resoldre el tema de
CASSA.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL , diu que li sembla que en el document inicial
d’adjudicació de la concessió de l’aigua hi figura una clàusula que dictamina que s’ha de
comunicar amb 2-3 mesos d’antelació la finalització de la concessió.
b) Celebració del Ple ordinari del mes de setembre
El Sr. Alcalde informa que la celebració del ple ordinari toca el dia 2 de setembre però al
ser festiu local no es farà, el següent divendres dia 9, per absència de l’alcalde tampoc es
celebrarà, en aquest cas s’hauria de traslladar al 16 però tot i així s’acabarà de determinar
perquè hi ha regidors que no hi seran.
c) Camí Ardèvol
L’Alcalde informa que la Diputació de Lleida hi està treballant i preveuen començar les
obres a finals de setembre o principi d’octubre.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que la setmana passada va parlar amb l’Alcalde de
Pinós i ell no ho tenia tant clar.
El Sr. Alcalde diu que fa menys de 10 dies que hi ha data estipulada d’inici de l’arranjament
finals de setembre inici d’octubre.
8.- PRECS I PREGUNTES
a) Para-sol dins del safareig de la plaça de la Font.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta que hi fa el para-sol dins del safareig.
El Sr. Alcalde juntament amb els regidors el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), i el SR.
Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, li responen que hi és perquè hi treballa un
operari per arranjar els desperfectes provocats pels petards durant St. Joan.
b) Tanques del cr. Creu.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre les tanques del carrer de la Creu.
El Sr. Alcalde diu que va venir el Sr. Minguet de Fecsa i li va dir que l’ajuntament no fes res
perquè és un tema de Fecsa i ells ho arreglarien.
c) Piscines
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre les piscines.
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El Sr. Alcalde diu que a les piscines hi ha 2 problemes, el primer és que al haver-hi
pèrdues es perd la sal, i cal afegir-hi aigua; i el segon, és que sembla ser que a la piscina
gran amb els equips que hi ha són insuficients per mantenir el nivell de Clor, això fa que
l’electricista que va instal·lar el sistema i ha d’anar tot sovint provocant unes factures d’un
import elevat, i l’adjudicatari de les piscines és qui ha de portar el control. Afegeix que
s’està sospesant de cara a la temporada vinent de tornar al sistema anterior.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL manifesta que l’instal·lador de tot aquest sistema és qui
més ho sabia tot això, va ser ell qui va venir amb la proposta i amb totes les garanties.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) diu que tot el sistema de l’aigua era molt antic i la
piscina molt fonda.
El Sr. Alcalde juntament amb el Sr. Joan CLOSA i VILADRIC, regidor del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), manifesten que han
preguntat amb altres alcaldes sobre aquest sistema de cloració salí i tots han coincidit en
afirmar que no és un sistema massa aconseguit ni recomanable. Seguidament el Sr.
Alcalde diu que va fer venir un tècnic de l’Apliclor i li van dir que la cloració salina no la
treballen perquè no està massa provat, la instal·lació d’aquest sistema va costar a
l’ajuntament 28.000,00 € més manteniment.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), diu que això és un exemple de “dilapidar”, manifesta que no entén
com ha passat això, si en la legislatura passada es va demanar i consultar opinions sobre
aquest sistema nou, s’interessa en saber a qui es va consultar. També pregunta si hi ha
alguna mena de responsabilitats per qui va posar aquest sistema i si l’instal·lador (Jordi
Freixes) que ho va col·locar estava qualificat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que és històric que la piscina petita tingui pèrdues
d’aigua, la sala de màquines també necessitava reformes i el tècnic responsable era
l’instal·lador d’aquest sistema (Jordi Freixes) que va ser qui va proposar a l’ajuntament la
instal·lació d’aquest sistema de cloració salí per ser més saludable i no tant agressiu; i
aquest canvi de sistema de cloració suposava un estalvi en el manteniment de la piscina, el
comercial que a venir junt amb l’instal·lador del sistema (Jordi Freixes) van portar una
relació d’ajuntaments que l’havien instal·lat, se’ls va consultar i la resposta va ser
satisfactòria. També diu que li sembla que van signar algun contracte al l’instal·lador (Jordi
Freixes).
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, no entén com es va tenir tanta confiança amb una persona
que no és especialista.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon perquè era el tècnic que feia el manteniment.
El Sr. Alcalde, en resposta a les pèrdues d’aigua de la piscina, diu que es va demanar a la
constructora que va fer l’enrajolat de la piscina si la pèrdua podia venir d’una escletxa que
hi ha, però li van dir que els semblava que no perdia per allà.
d) Tancament zona de jocs i pilones de la Plaça del Vall
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que en l’acta de la Junta de Govern Local anterior hi
havia un escrit dels pares sobre un tancament en la zona de jocs de la canalla i a la junta
es va dir que es donava per assabentada, s’interessa pels tràmits que s’estan fent, també
pregunta sobre les pilones a col·locar a la plaça del Vall.
El Sr. Alcalde li respon que el tècnic Esteve hi estava treballant.
e) Plaça de la Font
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que a la plaça de la Font està tot molt brut d’ençà que
hi viuen un altre cop uns llogaters que provoquen de forma reiterada actes incívics.
Manifesta que la peixera està buida i en estat d’abandonament.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) diu que ja li diran a l’agutzil que vetlli el tema de la
neteja a la Plaça de la Font.
El Sr. Alcalde manifesta que els problemes d’incivisme que provoquen aquests llogaters
són difícils d’abordar.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN posa en coneixement del Ple sobre uns rumors d’un
presumpte delicte d’abús a menors per part d’una persona resident al poble.
El Sr. Alcalde diu que això s’ha de denunciar, que un cop acabat el Ple li faciliti les dades
de la persona per poder procedir a efectuar la corresponent denuncia.
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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