ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
7 d’OCTUBRE 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 (s’incorpora a les 21:45h)
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:
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 ( 5 d’agost de 2016).

2.- Donar compte de la relació de decrets.
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3.- Informes d’alcaldia .
4.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 5 d’agost de 2016)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 5 d’agost de 2016
Intervencions:
La Sra. Secretària efectua unes correccions a l’acta en l’annex de personal, la primera correcció
s’efectua en la plantilla de funcionaris en l’estat de les places, aquestes estan classificades sols
com a interines i hi ha de constar “vacants /interines” . La segona correcció rau en el personal
laboral la plaça d’auxiliar de biblioteca figura com a coberta i hi hauria de figurar com a “vacant i
interina”
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
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 RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
68/2016
69/2016
70/2016
71/2016
72/2016
73/2016
74/2016
75/2016
76/2016
77/2016

DATA
TÍTOL
27/07/2016 Règim comunicació obertura establiment
27/07/2016 Contractació per màxima urgència a la residència
29/07/2016 Resolució borsa de treball plaça auxiliar administratiu per al mes
d'agost
29/07/2016 Resolució borsa de treball plaça llar infants per al mes d'agost
29/07/2016 Resolució borsa de treball plaça de cuinera Residència per al mes
d'agost
08/08/2016 Renuncia de la part de subvenció del DGAPH per
sobrefinançament
19/08/2016 Iniciació tramitació Compte General 2015
19/08/2016 Delegació al regidor Sr. Joan Closa Viladrich per a la celebració
matrimoni civil
23/08/2016 Requeriment per la retirada d'un vehicle coneixent al propietari
24/08/2016 Devolució de 91 dies o part proporcional de la paga extra de
desembre de 2012
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78/2016
79/2016
80/2016
81/2016
82/2016
83/2016
84/2016
85/2016
86/2016
87/2016
88/2016
89/2016
90/2016
91/2016
92/2016
93/2016
94/2016
95/2016

96/2016
97/2016

24/08/2016 Decret delegació funcions alcaldia del 5 a l'11 setembre 2016
24/08/2016 Pròrroga de contracte i reducció de jornada Yasmina Arabat
24/08/2016 Contracte per màxima urgència brigada municipal (Sr. Cristian
Valentin MUNTEAN )
26/08/2016 Contracte per màxima urgència brigada municipal (Sr. Abdelghani
Arabat )
26/08/2016 Aprovació de la sol·licitud de subvenció SGJ
30/08/2016 Aprovació de la sol·licitud de Manteniment del PUOSC 2017-2019
30/08/2016 Aprovació relació núm. 16 de fres
31/08/2016 Resolució borsa de treball plaça auxiliar administratiu per al mes de
setembre
31/08/2016 Resolució borsa de treball plaça llar infants per al mes de setembre
31/08/2016 Contractació per urgència substitució biblioteca fins cobertura plaça
procés selectiu
31/08/2016 Contractació de personal Llar infants per substitució baixa maternal
31/08/2016 Convocatòria comissió especial de comptes 2015
12/09/2016 Adjudicació del contracte menor Exc. Cases. Gestió Forestal
Sostenible
12/09/2016 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2017
16/09/2016 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de l'obra
“Restauració de la coberta de la Torre de Vallferosa (BCIN)”
22/09/2016 Convocatòria JGL 26/09/2016
28/09/2016 2ª Convocatòria comissió especial de comptes 2015
30/09/2016 Aprovació de la sol·licitud de subvenció "Restauració Torre de
Vallferosa 2015 (rehabilitació de la coberta)" davant de la Diputació
de Lleida
30/09/2016 Resolució borsa de treball plaça auxiliar administratiu per al mes
d’octubre
30/09/2016 Resolució borsa de treball plaça llar infants per al mes d’octubre

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:
Abans d’iniciar aquest punt s’incorpora al Ple el Sr. Jordi DURAN BAGÁN , regidor del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
El Sr. Alcalde manifesta que en la proposta de decrets hi ha un error en els decrets núm. 96/2016 i
97/2016 que fan referència a la borsa del mes d’octubre enlloc del mes de setembre.
El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 95/2016.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a una sol·licitud d’un ajut directe a l’IEI per import de
15.000,00 €, per les obres de restauració de la coberta de la Torre de Vallferosa, que una part de
les obres compten també amb finançament del Departament de Cultura, ara si ens atorguen
aquest ajut l’Ajuntament haurà d’afegir com a fons propis 10.000,00 €.
El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret núm. 81/2016.
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L’Alcalde li respon que és per cobrir la baixa i vacances del treballador de la Brigada.
El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, pregunta si es farà un concurs per cobrir l aplaça de al
biblioteca.
El Sr. Alcalde li respon que aviat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que al final de la legislatura passada es va buscar de dotar la biblioteca de més fons bibliogràfic,
etc i es van posar en contacte amb la xarxa de biblioteques. Pregunta sobre els decrets de
contractació de personal.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que correspon al període de vacances.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta pel decret núm. 82/2016.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a la sol·licitud de subvenció de Joventut.
3.- INFORMES D’ALCALDIA
a) Recurs Contenciós Administratiu per la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial.
El Sr. Alcalde informa que s’ha interposat un recurs contenciós administratiu per la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per import de 14.000,00 €. La
velocitat establerta en aquest camí és de 40km i en l’atestat dels mossos ja consta que
anava a més velocitat.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe) diu que es demani més ajuts a la Diputació de Lleida per
senyalització.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
s’interessa per les obres de la ctra. de Calaf.
El Sr. Alcalde li respon que és una actuació de millora.
Els regidors també manifesten la problemàtica que provoquen els porcs senglars, ara ja no
es demanda els cotos perquè s’ha incorporat en la pòlissa de responsabilitat civil del
vehicle.
b) Obres Torre de Vallferosa
El Sr. Alcalde informa que les obres es van iniciar el passat 19 de setembre i les està
executant una empresa de la Selva del Camp (Recop) especialitzada en aquesta tipologia
d’actuacions. Seguidament explica que s’ha buidat tot el sostre i totes les restes que
surten, bàsicament ceràmica barrejada amb terra, s’analitza per determinar-ne la
catalogació, també diu que hi ha una arqueòloga permanentment allà. També emplaça a
tots els regidors a fer-hi una visita el proper diumenge a les 11h.
c) Divendres 14 d’octubre anirà una unitat mòbil de tv3 a la Torre de Vallferosa per fer-ne un
reportatge.
d) Departament de cultura, direcció general de patrimoni cultural, ha atorgat una subvenció de
4.000,00 € per efectuar les proves de c-14, analítiques de morters... sota la coordinació del
Sr. J. Menchón. L’ajuntament haurà d’aportar 135 € per aquesta actuació. El 2017 pot ser
que s’atorgui una altra subvenció per ampliar l’actuació, i aprofitant que hi ha una bastida
col·locada per les obres, ara s’estan traient les mostres. Aquestes analítiques les està fent
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un laboratori de Sevilla, ara fan la datació del C-14 accelerat , es fa amb menys material i
s’obté un resultat més precís.
e) El proper Ple ordinari serà el 4 de novembre. Però arran de la reforma de la Llei de
Procediment administratiu, els dissabtes han passat a ser inhàbils, per aquest motiu aquest
mes d’octubre caldrà fer un Ple extraordinari per a l’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals.

4.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que l’últim dia que van fer visites a la Torre
un dels voluntaris va dir que plegarien aviat i no fan les explicacions del tot correctes, per això
s’hauria de buscar alguna persona amb coneixements més especialitzats. També diu que ha Torà
hi ha 4 BCIN’s (castell de Llanera, Castell de l’Aguda, Monestir de Cellers i Vallferosa), i que a
l’inici de legislatura va proposar de fer un centre de protecció de cada un d’aquests monuments,
també caldria fer una neteja a Cellers. Igual que la plaça de la Font; afegeix que hi ha uns veïns a
la Plaça del La Font que tiren tot tipus d’objectes a un jardí públic.
El Sr. Alcalde li respon que no hi ha normativa per això, i els objectes a què es refereix són
baranes de llit que els han posat perquè els gossos no entrin als jardins.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que el poble està brut, que hi ha molt incivisme; també
manifesta que estaria disposat a renunciar a la seva assignació per assistència a Plens perquè es
destinés a la neteja del poble.
El regidors el Sr. Màrius CODINA i CLOSA juntament amb el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS,
regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), s’interessen per saber si el camí que
uneix la Ctra de Calaf de l’altura del Hostal Trèbol fins a l’Ajuntament, és públic o privat.
El Sr. Alcalde els respon que és privat. També afegeix que moltes de les propostes que es fan
impliquen una despesa i l’Ajuntament no té diners.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que realment el poble no està net i dóna la sensació de què no és d’interès
mantindre’l més net, també agraeix la predisposició del Sr. Màrius en cedir la seva assignació per
assistències a Ple per destinar-los a la neteja del poble i espera que no se’n faci enrere.
El Sr. Alcalde respon que aquest Ajuntament només té una sola persona per la neteja.
El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), manifesta que aquí hi ha un vici adquirit perquè 2 persones per un municipi
com Torà hauria de ser suficient.
El Sr. Alcalde li respon que l’agutzil fa bastants arranjaments i les coses que detalla el Sr. Màrius
CODINA i CLOSA són estètiques i no es pot atendre tot .
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que li han arribat queixes dels veïns de la Plaça de la Font
perquè la teulada i les piques estan plenes de fulles .També afegeix que 2 actuacions ben fetes
són la barana i el safareig.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que mica en mica s’intenten fer coses, també es volia
comprar una màquina de neteja però no es pot fer més inversions.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que en la legislatura passada, l’equip de govern, va decidir vendre la màquina de netejar per la
precarietat existent a l’Ajuntament per la falta de conductor i, per l’elevat cost de manteniment.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, manifesta en el Ple la mala conducta que tenia en la legislatura
passada l’escombriaire cap a ell. També mostra el seu desgrat per la falta d’atenció per part dels
membres de l’Ajuntament per no anar a veure la seva exposició durant la Festa Major.També diu
que en el C/ Forn hi ha molts solars i cases en mal estat, i proposa de què es faci una escola taller
a l’antiga caserna de la Guardia Civil.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, manifesta que la neteja del poble sempre ha estat un cavall de
batalla, proposa de què es faci una campanya de sensibilitat a l’escola per mantenir el poble net ja
sigui a través del Consell Comarcal. També diu que l’agutzil hauria de prendre més nota de la
situació al carrer i traslladar-ho al consistori i si cal apretar més a l’escombriaire. Afegeix que hi va
haver una temporada que es va trucar els mossos per la defecació a la via pública i portar els
gossos deslligats.
El Sr. Alcalde li respon que aquestes campanyes de sensibilització ja les fan a l’escola.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que ha sortit el Pla de gestió de l’aigua per al període 20162019 de la Diputació i finalitza el 13 d’octubre, i tenint en compte la última comissió de l’aigua
sobre la inversió que vol fer l’equip de govern, pregunta si s’ha sol·licitat la correspon subvenció.
Afegeix que donat que en l’últim Ple un company la va criticar molt sobre les obres que s’havien
fet a la piscina i per les quals no s’havia rebut la correspon subvenció, davant d’això, pocs dies
després del Ple manifesta que va intentar posar-se en contacte amb el Sr. Eroles de la Diputació
de Lleida per saber que havia passat amb el compromís adquirit quan ella era Alcaldessa; diu que,
per temes de vacances i per disponibilitat d’agenda encara no ha pogut parlar amb el Sr. Eroles,
però, tot i així, ella demanarà una reunió conjunta amb el President de la Diputació, el Sr. Eroles i
també proposa que el Sr. Alcalde l’acompanyi.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA li pregunta si de tota la despesa feta només hi havia un compromís
res en ferm.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que la cloració és una subvenció amb convocatòria i l’altra
un ajut directe de presidència de 18.000€ , aquesta última depèn de presidència.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que li sembla una mica agosarat fer les obres només tenint la
paraula.
La Mercè VALLS i QUEROL, diu que l’Ajuntament ha d’intentar rescabalar aquests diners.També
pregunta sobre l’estat de tramitació de les gestions del cr. Creu per part de Fecsa endesa i que
consten en l’última acta.
El Sr. Alcalde li respon que encara no s’ha fet res però es farà, afegeix que inclòs ella mateixa va
contestar que “si ho ha de fer el Sr. Minguet ja ho farà”.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, demana que des de l’Ajuntament es concerti una visita formal
amb l’ACA. També pregunta sobre l’estat actual de la nova ADF.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que ja està en funcionament, la seu social és la
Plaça del Vall,1 i que inclòs ja s’han justificat les subvencions.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta quin material s’ha comprat i quins municipis l’integren.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, manifesta que li respon com a secretari de l’ADF, que és un
òrgan independent de l’Ajuntament, seguidament afegeix que van comprar emissores i que en
formen part els municipis de Torà i Biosca.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que està en contra de reduir el preu de les entrades de visites
guiades a la Torre.
El Sr. Alcalde diu que en cap moment se’l va excloure, entén que se sentís ferit; però cal tenir
present que en aquest moment hi han molts ajuntaments que estan en un procés judicial per les
retribucions rebudes pels càrrecs electes.
Seguidament el Sr. Alcalde dóna resposta a les següents preguntes:
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Referent a la línia d’ajut de la Diputació de Lleida sobre el tema de l’aigua diu que fa dies que se’n
té coneixement i que es presentarà la subvenció per l’obra que és del Ple, per tant, de tots els
regidors no de l’equip de govern. En aquesta línia de la Diputació només es pot demanar una
quantitat màxima de 25.000,00 € , d’acord amb els imports taxats en les bases.
Referent al tema de l’ACA la subvenció està sol·licitada aproximadament per un import de
100.000,00 €, també es disposa de 16.000,00 € concedits d’un PUOSC de la Diputació de Lleida,
tenint en compte tot això, si es pogués recuperar l’IVA es podria fer el 100 % de l’obra, sempre i
quan l’ACA ens concedís íntegrament la subvenció sol·licitada, l’execució i la justificació podria
ser en 2 anualitats.
Referent a la subvenció de les piscines, poc temps després d’entrar l’equip de govern el secretari
em va treure aquest tema i no són 2 subvencions on hi ha el problema sinó 3 ( sistema de cloració
de les piscines, enrajolat de les piscines i les obres de la Plaça de la Creu) les dues últimes són
ajuts directes i de totes elles potser només s’acabarà cobrant el sistema de cloració, afegeix que el
secretari va fer un informe sobre l’estat de les subvencions i que ja li va indicar que seria difícil
cobrar alguna d’aquestes subvencions, diu que en el proper Ple els hi portarà aquest informe.
També explica al Ple que l’any passat va anar juntament am,b el regidor el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH a la Diputació de Lleida a parlar amb el Sr. Eroles sobre aquest tema, se’ls va dir que
la subvenció d’ajut directe de les obres de la plaça de la Creu estava desestimada per silencia
administratiu, llavors se’ls va dir que es compensés amb alguna altra actuació, d’aquí ve l’ajut
directe de la Torre de Vallferosa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que li va explicar a un veí que a Vallferosa hi havia una
finestra medieval que podia ser del s. X, i ara ja no hi és i manifesta que ha de ser algú que tingui
la clau.
El Sr. Alcalde li respon que les claus les tenen els propietaris.
5.-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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