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

15 de GENER de 2016
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:30 hores
23:00 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Àngeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
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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 les actes anteriors (4, 22 i 30 de desembre de
2015).
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de Ple del 4 de desembre de
2015 sobre la renúncia de la subvenció projecte global viure al poble més de Torà,
programa fons FEDER Catalunya, tram local, (2007-2013).
3.- Aprovació, si s’escau, del representant de la Corporació en l’Associació de
Municipis de la Vall del Llobregós.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’informe de l’aportació d’aigua de la mancomunitat
d’abastament d’aigua del Solsonès al municipi de Torà.
5.- Aprovació, si s’escau, de l’alta de l’Ajuntament a l’entitat Òmnium Cultural.
6.- Ratificació de la resolució d’alcaldia sobre la designació de la secretària del Jutjat
de Pau.
7.- Donar compte de la relació de decrets
8.- Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS (5, 18 i 30 de
desembre de 2015)
Dates de les actes que se sotmeten a aprovació: 4, 22 i 30 de desembre de 2015 .
Intervencions:
L’alcalde abans de sotmetre les actes a aprovació fa constar que en l’acta del 4 de desembre en el
punt segon de l’ordre del dia, referent a l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i
sostenibilitat, l’INCASOL i l’Ajuntament de Torà per les obres de pavimentació dels carrers del
nucli històric, s’ha incorporat en l’acta repartida entre els regidors una esmena en la clàusula
catorzena sobre la publicitat del conveni, “(...)en el Portal de la transparència del Departament de
Territori i Sostenibilitat i de l’INCASÒL i en la web de l’Ajuntament de Torà(...)”; a petició del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Nombre de membres presents durant la votació: 9.
Vots a favor: 9.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides, i s’aproven les actes de referència, amb inclusió de l’esmena proposada, la qual
s’ordena incloure en el redactat definitiu de la mateixa.
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2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DEL 4 DE
DESEMBRE DE 2015 SOBRE LA RENUNCIA DE LA SUBVENCIÓ PROJECTE GLOBAL
VIURE AL POBLE MÉS DE TORÀ, PROGRAMA FONS FEDER CATALUNYA, TRAM LOCAL,
(2007-2013).
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Atès que l’Ajuntament de Torà, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre GRI/177/2011,
de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis
amb una població de dret fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER de
Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant programa Viure al Poble Més”, i s’obre convocatòria per
presentar sol·licituds; presentà una operació per un cost total de 729.410,06 euros, i que portava
per títol Projecte viure al poble més de Torà.
Atès que d’acord amb la Resolució GRI/2798/2011, de 24 de novembre de 2011, del director
general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 6017 de 01.12.2011, s’aprova aquesta
operació en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i
urbà), per un import de 364.705,03 euros, més un ajut complementari de 109.411,51 euros.
Atès que per acord de Ple de data 30/12/2011 es va aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat a l’
Ajuntament, per part de la Direcció General d’Administració Local, per a l’operació Projecte global
Viure al poble Més de Torà, per import de 364.705,03 euros, més un ajut complementari de
109.411,51 euros, presentada en el programa FEDER, tram local, prenen el compromís de
cofinançar l’import restant de la despesa elegible de 729.410,06 euros per fer front a l’aportació
pública que li correspon de l’esmentada operació.
Atès l’ordre GRI/228/2013, de 19 de setembre, sobre la modificació de diverses ordres reguladores
de bases de convocatòries dels fons europeus en el marc del programa operatiu dels fons FEDER
Catalunya, tram local 2007-2013, s’estableix que “ les operacions objecte d’aquesta convocatòria no
es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i , com a regla general, hauran d’estar
executades i pagades el 31 de desembre de 2014. No obstant, això, s’estableix, només per als ens
locals que justifiquin degudament haver iniciat l’execució abans del 31 de desembre de 2014, el
termini per finalitzar l’execució i pagar la despesa fins el 31 de desembre de 2015”.
Atenent que l’Ajuntament de Torà va rebre una bestreta pel projecte global Viure al Poble Més de
Torà, corresponent a la part de cofinançament del departament de Governació i Relacions
Institucionals d’import 109.411,51 euros.
Vista la documentació administrativa i tècnica tramesa a la Direcció General d’Administració Local per
a la seva fiscalització.
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Vist l’informe emès per la Direcció General d’Administració Local, rebut en data 24/09/2015 sobre les
pistes d’auditoria de la despesa certificada, es desprèn una reducció considerable de l’import de
despesa elegible, import certificat 155.645,25 € dels quals s’han admès com a despesa elegible i, per
tant, subjecta a subvenció l’import de 29.683,03 € que li correspon una subvenció a percebre de
14.841,52 €. Com que la part certificada correspon a uns honoraris tècnics d’una obra no acabada,
cal reintegrar i/o renunciar també aquesta part.
Donada la inviabilitat en l’execució de l’obra i de la justificació de la subvenció atorgada,
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Renuncia íntegrament a la subvenció atorgada per al Projecte global Viure al Poble Més
de Torà que consta d’un cofinançament FEDER (364.705,03 EUROS) més una part de
cofinançament del Departament de Governació i Relacions Institucionals (109.411,51 euros).
SEGON.- Aprovar la devolució íntegra de la bestreta ingressada corresponent a la part de
cofinançament del Departament de Governació i Relacions Institucionals d’import 109.411,51 euros.
TERCER.- Aprovar la compensació de la devolució de la bestreta de 109.411,51 euros amb els
ingressos que la corporació té pendents de rebre de la Generalitat de Catalunya, com són els Fons
de Cooperació local i altres subvencions, fins a eixugar aquest import. En el cas que aquests fons no
fossin suficients, es faculta a l’alcalde per signar aquells documents necessaris per a efectuar la
devolució de la diferència.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar aquells documents i
efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
QUART.- Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, als efectes oportuns.”
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 no hi
cap comentari al respecte.
El Sr. Alcalde indica que tal com es va dir en el Ple del dia 4/12/2015, probablement el
Departament de Governació ens reclamarien l’import íntegre de la subvenció, i així ha estat, donat
que els honoraris per la redacció del projecte fa referència a una obra no executada.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REPRESENTANT DE
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE LA VALL DEL LLOBREGÓS.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
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CORPORACIÓ
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“Atès que per acord de Ple de data 4 de juny de 2010, l'Ajuntament de Torà va aprovar formar part
de l'Associació de Munincipis de la Vall del Llobregós, els seus estatuts i la designació del seu
representant.
Atès que en sessió de Ple de 1 de juliol de 2011 es va designar com a representant d’aquest
Ajuntament per tal de poder configurar una nova Junta Directiva de l’Associació de Municipis del la
Vall del Llobregós, la senyora Mercè Valls i Querol, i com a suplent es designà el regidor, el Sr.
Màrius Codina Closa.
Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 13 de juny i fins a data d'avui no s'ha designat cap representant
de la corporació en l'Associació de Municipis d la Vall del Llobregós mper poder configurar una
nova Junta Directiva de l’Associació.
De conformitat amb el que disposa l’art. 20 de la LRBRL i els articles 133 i següents del Decret
legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC) i resta de normativa aplicable.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament, aprovar:
Primer. Designar com a representant de l’Ajuntament de Torà a l'Associació de municipis de la
Vall del Llobregós el seu alcalde, el Sr. Magí Coscollola i Andreu. En cas d’absència o qualsevol
altre impediment l’alcalde serà substituït pel primer Tinent d’alcalde, el Sr. Joan Closa Viladrich.
Segon. Notificar el present acord a l'Associació de municipis de la Vall del Llobregós.”
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 no hi
cap comentari al respecte.
El Sr. Alcalde diu que quan es va fer el cartipàs no es va efectuar els nous nomenaments dels
representants de la Corporació en l’Associació de municipis de la Vall del Llobregós per aquest
motiu es fa ara un cop s’ha observat aquest fet.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU , DE L’INFORME DE L’APORTACIÓ D’AIGUA DE LA
MANCOMUNITAT D’ABASTAMENT D’AIGUA DE LA MANCOMUNITAT D’ABASTAMENT
D’AIGUA DEL SOLSONÈS AL MUNICIPI DE TORÀ.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
D’acord amb l’informe emès per l’enginyer el Sr. Sergi Grau Torrent de l’empresa CONGIAC
(Consorci per a la Gestió d’aigües de Catalunya), l’objectiu del qual és analitzar quin volum d’aigua
i amb quines característiques s’ha de subministrar des de la xarxa gestionada per la Mancomunitat
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d’Abastament d’Aigua al Solsonès, per a que l’aigua subministrada al municipi de Torà presenti
una concentració de sulfats per sota els 250mg/lt, d’acord amb el Reial Decret 140/2003.
Donat que el mes d’octubre de 2011 l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar un informe on es
plantejà que el problema principal de l’abastament d’aigua a Torà és de qualitat perquè l’aigua
presenta una concentració molt alta de sulfats.
Tenint en compte el contingut de l’informe perquè el nivell de sulfats de l’aigua subministrada a la
xarxa de Torà estigui per sota del valor de 250 mg/lt caldria efectuar barreges de l’aigua aportada
per la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès amb l’aigua del municipi.
Atès l’anterior l’informe conclou que el llindar màxim d’aportada d’aigua de la Mancomunitat del
Solsonès, d’acord els consums d’aigua previsibles en el municipi, seria de 200.000 m3/any.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament, aprovar:
Primer. Aprovar l’informe del CONGIAC en el seu contingut i conclusió d’aportació de cabal
d’aigua màxim de 200.000m3/any.
Segon. Sol·licitar també a la Mancomunitat d’Abastament d’aigua del Solsonès una valoració
econòmica comparativa de la possibilitat d’un subministrament d’aigua màxim de 200.000 m3/any i
de 250.000m3/any.
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 no hi
cap comentari al respecte.
El Sr. Alcalde vol aclarir que aquest informe és un pas més dins de la redacció del projecte,
estrictament no seria necessari passar-lo pel Ple però aprofitant que se’n feia un s’ha optat per
passar-lo com un punt més de l’ordre del dia, per no tenir de convocar la Comissió de l’Aigua per
aquest sol punt, donat que en forma part de la mateixa tots els regidors de la corporació. Com que
per portar l’aigua del dipòsit del rajolí fins a Biosca caldrà renovar la canonada, s’aporta aquest
informe a efectes del càlcul del diàmetre de la mateixa, tenint com a referència d’un possible
consum màxim d’aigua de 200.000 m3/any; aquest cabal màxim dependrà d’una sèrie de factors
tal com es detalla en el mateix informe. Per la qual, cosa si el Ple li sembla bé aquesta xifra es pot
aprovar.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre les pèrdues d’aigua que es pateixen actualment.
El Sr. Alcalde li respon que són molt altes, superen el 30%, pel que comporta bombejos i consum
de molta energia, per tant, tot això s’ha de tenir en compte per mesurar el consum màxim d’aigua
a sol·licitar. En unes analítiques d’aigua que ens van obligar a fer dels 3 pous de Torà, l’únic que
presentava uns nivells alts en sulfats va ser el pou de Can Marxant, una forma de reduir això és
fent barreges d’aigua.
El Sr. Josep MA ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que canviar la canonada s’ha de fer en vistes al futur, no
quedar-se curt, sempre que sigui viable.
El Sr. Alcalde diu que aquest informe és per determinar el diàmetre de canonada no la
contractació dels m3 d’aigua. Aquesta dotació d’aigua que proposa l’informe és sense tenir en

6

compte el consum d’aigua de les granges ni el de les masies que actualment ja es subministren
directament de la mancomunitat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup CiU, diu que hi ha ajuntaments que
quan se’ls sol·licita una llicència urbanística porcina també se’ls demana la previsió del consum
d’aigua, i això seria bo per fer un plantejament econòmic sobre l’increment de diàmetre de
canonada.
El Sr. Alcalde diu que per fer aquesta previsió cal determinar un cabal concret i precisament
aquest informe té aquest component polític, considerar aquest consum de 200.000 m3/any com a
quantitat base o sol·licitar-ne més, tot i que aquesta proposta ja és suficient.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que és aconsellable no anar just i alhora
manifesta que s’hauria de mirar el tractament que se li dona a la caseta de l’aigua.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que a les acaballes de la legislatura el tècnic de Cassa va
proposar que aquestes reparacions haurien d’anar a càrrec de l’ajuntament, però el consistori no
hio va estar d’acord perquè considerà que la responsable de les instal·lacions és l’empresa
concessionària de l’aigua.
El Sr. Alcalde diu que l’empresa Cassa ha portat propostes al respecte.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ALTA DE L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ ÒMNIUM
CULTURAL
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d'acord que tot seguit es transcriu:
Atès que l’Ajuntament de Torà sent una sensibilitat per la llengua, la cultura, el país, l’educació i la
cohesió social considera adient fer-se soci de l’entitat Òmnium Cultural.
Vista la proposta remesa per l’entitat i els seus Estatuts, que s’adjunten, encara que és un acord
que es podria prendre mitjançant resolució d’Alcaldia, aquest equip de govern considera oportú
passar-ho pel Ple.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
Primer. Donar d’alta l’Ajuntament com a soci de l’entitat Òmnium Cultural.
Segon. Aprovar la quota anual de soci per import de 100,00 €/any.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde a participar-hi en les condicions que estipulen els seus estatuts i a
la signatura del present acord.
Quart. Notificar aquest acord a Seu Nacional d'Òmnium Cultural (Diputació, 276 - 08009
Barcelona).
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 no hi
cap comentari al respecte.

7

El Sr. Alcalde diu que Òmnium Cultural busca socis per donar impuls al procés cultural i aquesta
proposta passa pel Ple perquè l’ajuntament s’adhereix a una entitat més que per l’import que
comporta fer-se’n soci ja que la quota són 100,00 €/any.
6.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE LA DESIGNACIÓ DE LA
SECRETÀRIA DEL JUTJAT DE PAU
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Resolució d’alcaldia núm. 77/2015
Designació de la secretària del Jutjat de Pau de Torà
Antecedents:
Tenint en compte el fet de què és necessari nomenar una persona per al desenvolupament de les funcions
pròpies de la Secretaria del Jutjat de Pau, fins ara ocupada pel Sr Joan Balcells Soriguera.
Atès que ens els Jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000 habitants, l’Ajuntament ha de nomenar una
persona idònia per ocupar la secretaria i ho ha de comunicar al Ministeri de Justícia per a la seva aprovació.
De conformitat amb l’article 51 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i de Planta Judicial,
en els jutjats de pau ha de prestar servei personal dependent de l’Ajuntament, sense perjudici a la norma
aplicable a l’exercici de la seva funció.
Atenent que per aquesta alcaldia es considera que degut a la seva preparació, aquestes funcions poden ser
desenvolupades temporalment per la Sra Núria Castellà Gou, amb DNI 7893043Q, funcionària de la
corporació.
Atès que per motius d’urgència, aquest nomenament s’acorda a través de resolució d’alcaldia, amb la
intenció de cobrir provisionalment aquesta tasca, i resta pendent a la ratificació per part del Ple municipal de
la Corporació.
Legislació aplicable és la següent:
- Els articles 50, 51 i la DT 5ª de la Llei 38/1988, de 28 de desembre , de Demarcació i de Planta
Judicial.
- La llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local.
RESOLC:
1r. Nomenar a la Sra Núria Castellà Gou, amb DNI 78093043Q, com a Secretària del Jutjat de Pau per
considerar que pot desenvolupar temporalment les funcions pròpies del càrrec.
2n. Comunicar aquest nomenament al Ministeri de Justícia als efectes de la seva aprovació, tal com
estableix l’art. 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre de Demarcació i de Planta Judicial.
3. Ratificar aquest acord a l’aprovació del Ple en la propera sessió que es celebri”
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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):
El Sr. Alcalde diu que fins ara la feina del Jutjat de Pau i registre civil de Torà es feia entre la
jutgessa i el secretari; però l’equip de govern va considerar que la feina l’ha de fer persones
separades.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), manifesta que el secretari ha de ser una persona tècnica amb formació.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup CiU, diuque hi va hever u n mal
entès entre el secretai i la jutgessa de Pau, perquè es va acordar que per estalviar recursos i
agilitzar la feina es va acordar que els diners que s’ingressaven a l’Ajuntament provinents del
Jutjat de Pau es donarien a la jutgessa de Pau, es determinà un import de 300,00 €/mes.
El Sr. Alcalde manifesta que això era un acord intern.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que la idea era que la jutgessa fes les tasques administratives
del secretari del jutjat de pau per descarregar-li de feina.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, diu que la feina de secretari del Jutjat de Pau és feixuga, també
pregunta si es va fer publicitat pel nomenament del càrrec de jutge/essa.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, li respon que aquest tema ja es va parlar en un Ple, feia temspa
que l’anterior Jutge de Pau colia plegar i l’anterior secretari del Jutjat de Pau va comentar que una
de les persones que li podría interessar ocupar aquest càrrec seria l’actual Jutgessa de Pau.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, diu que aquests càrrecs solen estar ocupats per persones de més
edat, sense cap relació amb l’Ajutament, tot i que en un poble petit això no és fácil.
El Sr. Alcalde, diu que en el seu moment tampoc van trobar encertat l’actual nomenament de la
Jutgessa pel mateix motiu, no per la persona, encara que es va al·legar que no es trobava
empadronada al municipi.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que des de la primera vegada que es va portar l’elecció del
nou Jutge/essa de Pau al Ple fins que es va tornar a portar per segona vegada van passar més de
2 mesos, sense que ningú aportes un altre candidat.
7.- INFORMES D’ALCALDIA
El Sr. Alcalde incorpora aquest punt a l’ordre del dia per poder informar de les gestions
efectuades.
Comenta que en principi l’aprovació del pressupost per al 2016 es passarà en el Ple ordinari del
mes de març.
També diu que l’e-Notum ja funciona, per tant la propera convocatòria de ple s’enviarà així, però
qui vulgui alguna cosa en paper se li subministrarà.
S’informa de què la setmana passada va tenir lloc l’Assamblea de socis de l’ADF perquè hi havia
una petició de fer una ADF nova, es van personar 20 socis i es va sotmetre la proposta a votació
aprovant-se per unanimitat dels presents. D’acord amb la normativa de les ADF’s l’ajuntament de
cada municipi hi han de formar part, per tant, properament es portarà aquest punt a l’aprovació del
Ple.
El Sr. Josep MA ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si s’ha consultat amb Ivorra.
El Sr. Alcalde, respon que fa temps que Ivorra en va sortir i en forma part d’una que inclou
Estaràs, Sant Guim de Freixenet. La idea és fundar una nova ADF amb els municipis de Biosca i
Torà i el possible nom serà “ADF Llobregós” per si en un futur es vol incloure més municipis veïns,
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encara que això es decidirà en la Junta dins l’acta fundacional. L’acord que es portarà al Ple serà
donar-se de baixa de l’ADF “La Segarra” i l’adhesió a la nova ADF i nomenar un representant de
l’Ajuntament.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup CiU, pregunta que se’n farà del
material que té l’ADF “La Segarra” a Torà.
El Sr. Alcalde, respon que el material que està assignat es quedarà aquí de conformitat amb el
departament d’Agricultura. Aquesta setmana juntament amb l’alcalde de Biosca ja es va anar a
parlar amb el president de l’ADF “La Segarra”.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta perquè es vol marxar de l’ADF “La Segarra”.
El Sr. Alcalde, li respon que anys enrere aquesta ADF estava formada per 21 municipis, ara en
queden 15 i si marxen Biosca i Torà en quedarà 13; als seus inicis aquesta ADF havia estat
modèlica però ja no és així, ha abandonat molt la prevenció contra incendis, també molts
propietaris estan queixosos amb els treballs de motoanivelladora.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si s’ha pensat amb la subsistència i manteniment de la
nova ADF que es vol crear.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del Grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que des de l’Ajuntament es farà una aportació i la
resta serà cosa dels propietaris.
El Sr. Alcalde afegeix que serà viable perquè des del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació se’ls va dir que les ADF’s que millor funcionen són les que agrupen pocs
municipis.
El Sr. Alcalde informa que ha sol·licitat als arqueòlegs i tècnics que van fer les proves del Carboni
14 a la Torre de Vallferosa perquè vinguin un divendres a la tarda a informar-nos de les mateixes.

8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:
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NÚMERO DATA
73/2015

23/12/2015

74/2015

23/12/2015

75/2015
76/2015
77/2015
78/2015
79/2015

23/12/2015
28/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

80/2015
81/2015

31/12/2015
31/12/2015

TÍTOL
Aprovació relació factures comptabilitzades fins el 23 de
desembre 2015.
Aprovació definitiva del projecte d'electrificació i il·luminació
interior del monestir de Cellers
Incoació de l'expedient de modificació de credit per suplement
i/o crèdits extraordinari
Incoació de l'expedient de Pròrroga del pressupost vigent
Designació de la secretària del Jutjat de Pau de Torà
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí"
Aprovació relació factures comptabilitzades fins el 31 de
desembre 2015.
Aprovació de la pròrroga del pressupost per al 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:
No s’efectua cap intervenció al respecte, i el Ple es dóna per assabentat.
9.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, fa uns comentaris en relació a un tema que es
va parlar en la sessió plenària del dia 4 de desembre de 2015 sobre una façana del casc antic,
manifesta que les normes que regulen el color de les façanes com altres aspectes, són velles i
caldria modificar-les si no es vol perdre el casc antic, i no seguir l’estètica dels colors “terra” que
són a tot arreu. També afegeix que hi ha altres aspectes del casc antic que estan regulats i que
s’incompleixen però no es posa tanta atenció.
El Sr. Alcalde li respon que no s’ha obert cap expedient urbanístic al propietari d’aquest immoble
sinó que aquest senyor va presentar una sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajuntament i va fer
coses no autoritzades com va ser pintar la façana. La normativa actual és de colors blancs o ocres
i les llicències s’atorgaran d’acord amb aquesta normativa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta sobre el propietari d’un hort que està fent obres sense
consentiment.
El Sr. Alcalde diu que el divendres 22 de gener hi haurà la vista prèvia sobre aquest cas i són
casos totalment diferents.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup CiU, demana més informació sobre
la vista prèvia, perquè diu que per normativa es va tenir de donar la llicència per la construcció del
pou condicionada, es fa facilitar l’accessibilitat una mica a precari (temporalment) perquè un cop
acabat el mur s’ha de tornar a tancar.
El Sr. Alcalde respon que el propietari d’aquest hort ha presentat un contenciós administratiu
sol·licitant que la porta, accés, se li deixi tenir per poder fer el manteniment del pou. L’advocat ha
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recomanat abans de fer cap procediment de protecció de la legalitat urbanística, s’esperi la
resolució del judici.
El Sr Alcalde diu que l’error que es va cometre va ser permetre la legalització del cobert agrícola
quan el que s’havia de legalitzar era una cabana. També afegeix que abans de donar permís per
la construcció del pou hagués calgut fer l’observació de què allà no té accés rodat i, per tant,
l’hauria de fer d’acord amb la situació vigent donat que aquest horts no són d’explotació agrària i el
propietari d’aquesta finca no està donat d’alta al règim agrari.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que els veïns de la Font presentaran una queixa a
l’ajuntament sobre l’estat del riu.
El Sr. Alcalde, respon que l’Ajuntament no té cap competència sobre les lleres del riu, a més, a
l’estiu es va enviar a la CHE i a l’ACA una memòria sobre el torrent de Cellers per tallar uns arbres
de dins la llera i encara no tenim el permís per fer-ho. Per tant, un cop rebuda la queixa
s’informarà pel tècnic i s’efectuaran les gestions corresponents.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, retornant al tema del propietari de l’hort que ha presentat un
contenciós, diu que aquest senyor va presentar a l’ACA un escrit dient que allà hi havia un camí,
però aquesta accessibilitat es va fer de forma puntual quan l’ACA va efectuar una intervenció ja fa
uns anys, però no és un camí preexistent i menys per a trànsit rodat. Respecte la llicència d’obres
diu que es va acabar donant condicionada, inclòs es va fer venir el Sr. Esteve PASCUAL de l’ACA;
però aquest propietari de l’hort tenia una autorització tant de l’ACA com de la comunitat de regants
de les merites.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

Vist-i-plau
L’Alcalde,

La secretària, ,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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