ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 7/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

3 de MAIG de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
23:20 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ (s’absenta essent les 23:15h)
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 de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
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:
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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 ( 5 i 29 d’abril de 2019).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, del pressupost municipal de l’exercici 2019.
3.- Aprovació inicial, si s’escau, l’elecció del jutge/ssa de Pau titular.
4.- Aprovació, si s’escau, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell
Comarcal de la Segarra en matèria d’assistència informàtica.
5.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 59/2019 sobre l’aprovació, si s’escau, de la
sol·licitud de compensació econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2019”.
6.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 62/2019 referent a l’aprovació, si s’escau, del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra en
matèria de tasques de manteniment i neteja d’espais públics en el marc del programa
treball i formació.
7.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 64/2019 i aprovar inicialment del projecte bàsic i
d’execució “Rehabilitació interior de la torre de Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.
II. PART DE CONTROL
8.- Donar compte de la relació de decrets.
9.- Informes d’alcaldia .
10.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 5 i 29 d’abril de 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions: Cap.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2019.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 6
Abstencions: 2 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), i del Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Identificació de l’expedient: Aprovació del pressupost exercici 2019
FETS
L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost així com encarregar a la secretaria
interventora l’emissió dels informes corresponents.
La secretaria interventora acctal ha emès informe en relació a la tramitació a seguir per a
l’aprovació de l’expedient, i ha preparat la documentació relativa al pressupost.
El pressupost general està integrat pel de la pròpia entitat d’acord amb el següent detall:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
440.400,00
31.000,00
322.300,00
701.422,63
100,00
0,00
393.290,78
0,00
0,00
1.888.513,41

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
704.105,41
612.895,00
7.600,00
4.463,00
9.100,00
478.350,00
0,00
0,00
72.000,00
1.888.513,41

L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a l’aprovació del
pressupost general de la corporació.
La secretària interventora de l’Ajuntament han emès els informes corresponents amb les
consideracions que hi 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
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En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent:
RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLRHL).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la instrucció del model simplificat
de comptabilitat local.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de
les entitats locals.
L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu
president.
L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa que sobre la
base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes autònoms, el president de
l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i
documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple
de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no
pot aprovar-se cap d'ells separadament.
L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos que
caldrà unir al pressupost general.
L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic
previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari,
el Ple tindrà un mes per resoldre-les. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al
butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a
l’administració de l’estat i la comunitat autònoma. També, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici
econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de
l’exercici anterior.
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L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2019 d’acord amb el següent resum
per capítols:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
440.400,00
31.000,00
322.300,00
701.422,63
100,00
0,00
393.290,78
0,00
0,00
1.888.513,41

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
704.105,41
612.895,00
7.600,00
4.463,00
9.100,00
478.350,00
0,00
0,00
72.000,00
1.888.513,41

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Aprovar la plantilla de personal i relacions de llocs de treballs.
QUART.- Exposar a informació pública el pressupost municipal, les bases d’execució, i la plantilla
de personal, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de
la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils als efectes del seu examen i presentació de
reclamacions.
CINQUÈ.- Finalitzat el termini d’exposició pública i resoltes, en el seu cas, les reclamacions
presentades, el pressupost definitiu i la seva plantilla s’enviaran en còpia certificada a la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda, juntament amb la resta de documentació. En
cas de no presentar-se reclamacions, el pressupost i la seva plantilla es consideraran
definitivament aprovats, sense necessitat de nou acord, tal i com es preveu a 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, procedint a la publicació del mateix, resumit per capítols, en el tauler d’anuncis de
la Corporació i en el Butlletí Oficial de la Província.”
Intervencions: 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’hauria fet l’explicació prèvia del pressupost el dia que estava convocada la
comissió de l’aigua, però per falta de quòrum no es va poder fer res. Per l’elaboració del
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pressupost del 2019, s’han tingut en compte les dades de l’esborrany de la liquidació de l’exercici
2018, que està pràcticament tancada, i s’han inclòs les inversions i el seu finançament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si l’aportació del Bisbat de Solsona és un compromís en ferm.
El Sr. Alcalde li diu que és de paraula, aquesta setmana van venir del Departament de Cultura de
Lleida a visitar l’església de St. Martí de Llanera i va trobar-se amb el Msn. Prat, Carles Freixes,
arquitecte, i després de la visita van parlar del tema, se’ls va dir que han de fer la cessió del
monument correctament i inscriure-la en el Registre de la Propietat, i la part no finançada que són
8.000€ van quedar, que la meitat, 4.000 € els assumiria el Bisbat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si ho han acceptat.
El Sr. Alcalde diu que sí, quan s’hagi redactat el conveni es passarà pel Ple, també els hi va dir
que havent fet la cessió, si és possible i si es reuneixen les condicions per restablir el culte es farà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que creu que la facultat per autoritzar la cessió la té el Msn. Prat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta com està el tema de la muralla.
El Sr. Alcalde diu que està pendent d’una línia de subvencions de la Diputació de Lleida, a part
d’això es mirarà d’obtenir algun altre ajut.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si quan es va assentar amb el Bisbat es va comentar
alguna cosa de la muralla.
El Sr. Alcalde li respon que no es va parlar amb el bisbe, sinó amb Msn. Prat, també diu que part
de la muralla està ,segons NNSS, catalogada com a vial, per tant, s’haurà de cedir gratuïtament, i
fins que no es pugui fer una intervenció no es podrà assentar-se a concretar-ho de forma
detallada, no tenim pressupost per afrontar una actuació d’aquest import, hem d’agafar-nos en
alguna línia nova de subvenció.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, diu si està previst apuntalar-ne una part.
El Sr. Alcalde, diu que dins de la memòria hi ha un partida d’apuntalament per import de 30.000€,
entén que digui que és una urgència però econòmicament d’on es treuen els fons.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que s’hauria de fer un apuntament d’una part concreta i
explica al Ple quina és.
El Sr. Alcalde diu que per fer cap actuació en la muralla, caldrà l’autorització del Departament de
Cultura perquè és un Bé d’Interès Nacional, i si es creu que s’ha de fer ,doncs s’haurà de fer.
El Sr. Alcalde i el Sr. Román RAGA i LLEIDA, diuen que la pedra la van treure expressament.
Els regidors demanen quines modificacions s’han introduït a les bases d’execució del pressupost.
La Sra. Secretària diu que s’ha introduït modificacions en les Bases d’execució del pressupost, en
l’apartat dels contractes menors, els ajuts directes que consten en el pressupost, la seva
justificació es pugui efectuar dins el 1r trimestre de l’any següent al seu atorgament.
Seguidament es procedeix a la votació, i un cop finalitzada la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu
que voldria justificar la seva abstenció, dient que a tres setmanes d’unes eleccions no és el
moment de presentar el pressupost, i el de l’any passat tampoc s’hauria d’haver presentat a meitat
de novembre de l’any 2018 perquè era més un balanç de situació que res més.
El Sr. Alcalde diu que ha resultat difícil poder presentar-lo en el mes de març o febrer, i ara per
poder mantenir o consolidar una subvenció com és l’1,5% del Ministeri de Foment, era obligatori
aprovar el pressupost el més aviat possible, perquè tenim uns terminis per justificar l’existència de
partida pressupostària i per tant poder continuar dins la línia de l’ajut.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que tot es pot explicar i es pot mirar d’entendre.
El Sr. Alcalde diu que l’explicació s’hauria donat en la reunió de l’altre dia, però no es va poder fer
perquè ningú del seu grup hi va venir.
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3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ELECCIÓ DEL JUTGE/SSA DE PAU TITULAR
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitats dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vist que ha finalitzat el mandat per a exercir el càrrec de jutge/ssa de Pau de Torà, quedant
vacants ambdós càrrecs, Jutge de Pau, titular i substitut.
Vist que en data de 22 de gener de 2019 es va publicar en el BOP de Lleida núm. 15, l’ Edicte del
Sr. Alcalde de l’ Ajuntament de Torà, pel que s’obria el període de presentació d’instàncies per
cobrir els càrrecs de Jutge/essa de Pau, titular i substitut, en el Municipi de Torà. Sent exposat l’
Edicte tant en el Butlletí Oficial de la Província, en tauler d’ anuncis de l’ Ajuntament, a l’e-tauler i
en el propi Jutjat de Pau, i el Jutjat de primera instància de Solsona, essent últim dia d’exposició
pública el 4 d’abril de 2019.
Vist que dins del termini de presentació de sol·licituds, ha tingut entrada en el registre de
l’Ajuntament la següent:
Sra. Ramona Creus Esteve

Sol·licitud data 03/04/2019núm (REN 2019/438 )

De conformitat amb els articles 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, de Bases del Règim Local,
així com amb l’ article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
Es proposa al Ple el següent ACORD:
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Ramona Creus Esteve, amb DNI núm. xxxx, com a Jutgessa de Pau
titular.
SEGON.- Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció del Partit
Judicial, que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de
juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).”
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 va acabar el mandat de la jutgessa de Pau i la que hi havia de titular va
presentar la seva renuncia , i es va demanar a la suplent si es podia presentar de titular, i ens va
acceptar el càrrec, quedarà per buscar un/a suplent però no s’ha volgut demorar l’elecció de la
titular.
El Sr. Jordi DURAN i BAGAN, regidor de grup municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), pregunta perquè va renunciar la titular.
El Sr. Alcalde respon que no va fer constar cap motiu.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que la pregunta seria més si hi ha de ser una suplent/a.
El Sr. Alcalde li respon que un dia o altre sé, s’ha parlat amb alguna persona però no ha dit res i
s’entén que no l’interessa, cal pensar que ha de ser una persona molt discreta.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que a més ha de ser una persona sense activitat, la titular proposada la veu
molt encertada.
El Sr. Alcalde li respon que si algú té una suggerència i constància d’algú que pugui exercir el
càrrec de suplent ho digui, les persones que s’han buscat són gent que coneix fites, el terme...
però malauradament no ha prosperat.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN
MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitats dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ANTECEDENTS
Havent rebut una còpia del conveni objecte d’aprovació, el text del qual és el que es transcriu
seguidament :
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SEGARRA I L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA.
Cervera,
REUNITS:
D’una banda, el Sr. Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’Ajuntament de Torà,
I de l’altra, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb CIF
P7500007E, i amb domicili a Passeig de Jaume Balmes, número 3, de Cervera, que actua en
representació del Consell Comarcal de la Segarra,
Ambdós en la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN:
Primer.- Que el Consell Comarcal de la Segarra presta als ajuntaments de la comarca en matèria
informàtica les funcions de suport i assistència següents:
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a) Donar suport informàtic i de sistemes als ajuntaments de la comarca.
b) Donar suport de proximitat en tots els temes relacionats en administració electrònica als
municipis.
c) Promoure la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.
d) Exercir com a tècnic comarcal de Consorci d’Administració Electrònica de Catalunya per
als municipis.
e) Exercir de Delegat de Protecció de dades en el municipis de la comarca.
f) Coordinació, seguiment i gestió de
les
activitats
de
formació,
suport i
d’assessorament en la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.
g) Col·laboració i seguiment de la complementació de l’inventari TIC.
Segon.- Que el Consell Comarcal de la Segarra té adscrits els recursos humans necessaris per
prestar les funcions esmentades anteriorment.
Tercer.- Que els ajuntaments de la comarca requereixen el suport i assistència per la prestació de
serveis informàtics que presta el Consell Comarcal de la Segarra.
Quart.- Que el Consell Comarcal de la Segarra ha de consignar en el seu pressupost els
ingressos necessaris per habilitar les despeses que garanteixin la prestació dels serveis
esmentats.
Cinquè.- Que el Programa d’Actuació Comarcal ja preveu la prestació dels serveis
informàtics esmentat als ajuntaments.
Sisè.- Que l’article 175.1 del ROAS senyala que la comarca pot prestar serveis municipals en
virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en el Programa
d’Actuació Comarcal.
Per tot el que resta manifestat, ambdós parts convenen els següents
CONVENEN:
Primer.- L’objecte del present conveni és la col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra
i l’Ajuntament de Torà per al finançament del serveis informàtics que el Consell Comarcal de la
Segarra prestarà a l’ajuntament d’acord amb l’annex I.
Segon. El període d’assistència comptarà d’una borsa d’hores (annex II), la superació de les quals
implicarà una facturació extra al preu públic de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Àrea
Tècnica i Territorial del Consell Comarcal de la Segarra, tanmateix també comptaran els
desplaçaments anuals, superats els quals es facturarà amb el cost de un desplaçament solidari.
Tercer.- L’Ajuntament de Torà abonarà al Consell Comarcal la quantitat que s’estipula en l’annex
II.
Quart. Aquest conveni es regularà per aquestes clàusules i per la legislació comuna de règim
local i sectorial, si s’escau, i subsidiàriament per les normes de contractació.
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Cinquè. La interpretació d’aquest conveni correspondrà al Consell Comarcal de la Segarra.
Sisè. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i la durada d’aquest conveni
és d’un any, amb la possibilitat que es prorrogui per anualitats fins un màxim de quatre anys.
L’ajuntament caldrà que cada anualitat acordi expressament la voluntat de prorrogar el conveni i
aprovi l’addenda/annex.
Abans de finalitzar els 4 anys, les parts, de mutu acord, podran prorrogar el contracte per 4
anualitats més.
Setè. L’incompliment, per qualsevol de les parts signants, de les obligacions administratives
establertes en aquest conveni, podrà donar lloc a la resolució del conveni que s’haurà de plantejar
per la part lesionada, en via administrativa, davant l’altra part i, en cas desestimatori de la
sol·licitud de resolució, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, signen aquest conveni al lloc i en la data al principi indicats.

Pel Consell Comarcal de la Segarra

Per l’Ajuntament de Torà

Annex I
Amb caràcter general, les funcions a desenvolupar seran:
a) Donar suport informàtic i de sistemes als ajuntaments de la comarca.
b) Donar suport de proximitat en tots els temes relacionats en administració electrònica als
municipis.
c) Promoure la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.
d) Exercir com a tècnic comarcal de Consorci d’Administració Electrònica de
Catalunya per als municipis.
e) Exercir de Delegat de Protecció de dades en el municipis de la comarca.
f) Coordinació, seguiment i gestió de
les
activitats
de
formació,
suport i
d’assessorament en la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.
g) Col·laboració i seguiment de la complementació de l’inventari TIC.
Annex II Costos del Servei.
El cost del servei, consisteix en un total de 97 hores anuals i un total de 12 desplaçaments
anuals, suportats els desplaçaments es facturaran al cost desplaçament solidari aprovat per
ordenança publica. En cas que es superin les 97 hores anuals es facturaran les hores al 50% del
preu aprovat per ordenança.
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FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 9 i ss, 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria d’assistència tècnica entre el Consell
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà.
SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del Conveni al Consell Comarcal de la Segarra, d'acord
amb l'establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques
TERCER.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
QUART.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”
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 coincideix dues coses, una és que l’empresa que porta els temes
informàtics a nivell administratiu no hi entén massa i per l’altra banda és que el Consell Comarcal
de la Segarra no tenia suficient gent per poder fer les tasques de suport als Ajuntaments, així es
troben altres Ajuntaments i donat que ara s’incorporarà un nou informàtic han ofertat aquest servei
incloent també el de Delegat de Protecció de Dades.
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El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta quin cost suposa.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) li respon que suposa uns 2.700 €/any i que inclou a part
del que ha dit el Sr. Alcalde, també el subministrament de les llicències d’antivirus, team wiever...
El Sr. Alcalde diu que ni que sigui un import baix, al ser un conveni, i d’una prestació nova es porta
al Ple per la seva aprovació.
5.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 59/2019 SOBRE L’“APROVACIÓ, SI
S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A DETERMINATS
CÀRRECS ELECTES LOCALS, 2019”
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Vista la resolució d’alcaldia núm. 59/2019 de data 16 d’abril de 2019 que es transcriu a
continuació,
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 59/2019
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, 2019.
“Vist el Decret 69/2008, 1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Vista la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’exercici 2019, segons la qual s’obre període per atorgar compensacions a
favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret fins a 2.000 habitants (dades
publicades INE referides a l’any 2017) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2019.
Atès que l’Ajuntament de Torà compleix els requisits exigits en l’art. 3 del Decret 69/2008, d’1
d’abril; no superar els 2.000 habitants i la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats
del pressupost del municipi, exercici 2017, no superen en un 75% la mitjana resultant del
pressupost en el seu tram de població, (501-2.000 habitants).
Atès que l’Ajuntament de Torà es troba dins del supòsit de municipis entre 501 i 2.000
habitants, l’import de compensació màxim que correspon aquest tram és de 17.505,72 €
corresponent al 100% de dedicació del càrrec electe.
Atès que en sessió plenària de data 2 de juliol de 2015 es va aprovar el règim de dedicacions i
retribucions de l’Alcalde de la corporació tal com segueix:
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“PRIMER. acordar que, amb efectes de 1 de juliol de 2015, el règim s'estableixi el següent
règim de dedicacions i retribucions per a l’alcalde de la present corporació:

Nom i cognoms
Magí Coscollola Andreu

Règim de
dedicació

Percentatge
de dedicació

Parcial

75 %

Retribució
(euros bruts anuals)
13.129,29 €

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-lo d’alta al règim
general de la Seguretat Social.”
Atès l’anterior, l’import de la compensació pel tram de població del municipi de Torà, serà de
1.094,11 euros mensuals (13.129,29 €/anuals).
En virtut d’això, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de compensació econòmica pel càrrec, el Sr. Magí Coscollola i
Andreu, Alcalde de la Corporació, amb un règim de dedicació del 75%.
SEGON.- Presentar l’esmentada sol·licitud davant del Departament de la Presidència, i la resta
de documentació com fixa l’art. 4 de la Resolució PRE/811/2019, de 15 de març.
TERCER.- Ratificar aquest acord a l’aprovació del Ple en la propera sessió que es celebri.”
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 59/2019 de data 16 d’abril de 2019.
SEGON.- Aprovar la sol·licitud de compensació econòmica pel càrrec, el Sr. Magí Coscollola i
Andreu, Alcalde de la Corporació, amb un règim de dedicació del 75%.”
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 és la subvenció que venia del Dep. de Governació i ara ve del Dep. de
Presidència i és per pagar el sou de l’ Alcalde, i que com que acabaria el termini es va fer per
resolució d’alcaldia, i ara es tracta de ratificar-ho.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta quin import atorguen.
El Sr. Alcalde li respon que va per trams de població, també depèn de si es dedicació parcial o
exclusiva, i en el cas de Torà són 13.129,29 €.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que atès que la dedicació és del 75 % i considerant que hi ha eleccions, en el
supòsit de què amb el nou consistori hi hagi algun canvi en les retribucions i dedicació, com
afectaria això.
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La Sra. Secretaria li respon que primer s’haurà de tramitar una modificació del pressupost per tal
de poder assumir l’increment de retribucions, si es dona el cas, i pel que respecta a la subvenció,
es mantindrà l’import que es sol·licita ara perquè és el que correspon en el moment de tramitar la
sol·licitud.
6.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 62/2019 REFERENT A L’APROVACIÓ, SI
S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL
CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA EN MATÈRIA DE TASQUES DE MANTENIMENT I
NETEJA D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Vista la Resolució d’alcaldia núm. 62/2019 de data 16/04/2019 que es transcriu a continuació,
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 62/2019
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA EN MATÈRIA DE TASQUES DE
MANTENIMENT I NETEJA D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ
ANTECEDENTS
Havent rebut una còpia del conveni objecte d’aprovació, el text del qual és el que es transcriu
seguidament :
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL
COMARCAL DE LA SEGARRA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA
LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018
Cervera, 20 de desembre de 2018
REUNITS:
D’una part, Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’ajuntament de Torà, amb CIF P-2527900-A, i amb
domicili a la plaça de la vall, 1 de Torà , que actua en representació de l’ajuntament de Torà.
I de l’altra, el Sr. Xavier Casoliva Pla, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb CIF
P7500007E, i amb domicili a Passeig de Jaume Balmes, número 3, de Cervera, que actua en
representació del Consell Comarcal de la Segarra
MANIFESTEN
I.

En data de 8 d’octubre de 2018, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va publicar al
Diari Oficial de la Generalitat la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre
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la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball
i Formació.
II.

El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar
l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de tres tipus d’accions:
accions d’experiència laboral, accions formatives i accions de coordinació.

III.

El 22 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal de la Segarra va presentar al Servei Públic
de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa Treball i
Formació a la comarca de la Segarra i en data de 17 de desembre de 2018, va rebre la
resolució favorable per a la realització del programa.

IV.

L’ajuntament de Torà ha presentat al Consell Comarcal de la Segarra un/s projecte/s
d’interès públic per desenvolupar les accions d’experiència laboral i de pràctica
professional de les persones participants al Programa.

V.

Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un
entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a
les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de manera conjuntural
o estructural, presenten especials dificultats d’inserció laboral, bé sigui pel temps que
porten en situació d’atur, pel seu escàs nivell de qualificació, per la manca d’experiència
professional o per una combinació de tots aquests factors.

VI.

Que el Consell Comarcal de la Segarra planteja la realització de tres projectes dins el
programa Treball i Formació 2018:
a. Millorar i potenciar el manteniment d'instal·lacions municipals i zones verdes
urbanes i periurbanes.
b. Suport administratiu i assistent de serveis en projectes supralocals
c. Suport en projectes al Consell Comarcal de la Segarra i Arxiu Comarcal

VII.

Que l’article 59 del Reglament del PAC preveu la possibilitat que el Consell Comarcal pugui
prestar serveis o activitats municipals mitjançant conveni en la forma d’encàrrec de gestió.

VIII.

Que l’article 175.1 del ROAS senyala que la comarca pot prestar serveis municipals en
virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en el Programa
d’Actuació Comarcal.

IX.

Que l’article 307.2 del ROAS diu: "En virtut del conveni, una entitat o administració pot
gestionar un servei competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat."

X.

Que l’article 11 de la Llei 40/2015, de Regim Jurídic del sector públic estableix la
possibilitat de que una Administració Pública pugui encomanar a altre entitat de caràcter
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administratiu la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis per raons
d’eficàcia o quan el primer no disposa del mitjans tècnics idonis pel seu exercici, la qual
cosa no implica cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del
seu exercici.
Per tot el que resta manifestat, ambdós parts convenen els següents
PACTES:
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà per desenvolupar conjuntament el projecte emmarcat dins el
programa Treball i Formació 2018 d'acord amb l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la
Resolució TSF/2265/2018, d'1 d’octubre.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Torà autoritza expressament al Consell Comarcal de la Segarra
per tal que presti el servei esmentat previ encàrrec, a través dels participants contractats en el
marc del Programa de Treball i Formació 2018.
SEGON.- TITULARITAT DEL SERVEI
L’ajuntament de Torà es reserva les facultats inherents a la titularitat competencial dels serveis.
TERCER.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
El servei que es prestarà mitjançant el present conveni consisteix en l’execució de les accions
d’experiència laboral que es realitzaran en el seu municipi, en el marc del Programa Treball i
Formació (Resolució TSF/2265/2018 d’acord amb l’article 9 i següents de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, consistirà en els següent:
−

Millorar i potenciar el manteniment d'instal·lacions municipals i zones verdes urbanes i
periurbanes.

L’Ajuntament de Torà no podrà fer una reassignació de tasques al treballador/a que no estiguin
relacionades amb el lloc de treball i establertes en el projecte.
El Consell Comarcal de la Segarra es farà responsable de la formació de prevenció de riscos
laborals i les mesures de salut laboral.
El servei esmentat es prestarà d’acord amb el calendari aprovat per Gerència del Consell, en
funció dels encàrrecs dels ajuntaments
Que l’Ajuntament de Torà s’encarregarà d’establir una persona de referència per a que
s’encarregui de gestionar les tasques esmentades els dies disposats al municipi.
QUART.- DURADA
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i la durada d’aquest conveni és
d’un any, amb la possibilitat que es prorrogui per anualitats fins un màxim de quatre anys.
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L’ajuntament caldrà que cada anualitat acordi expressament la voluntat de prorrogar el conveni i
aprovi l’addenda/annex.
CINQUÈ.- COST DEL SERVEI
La retribució a percebre pel Consell Comarcal de la Segarra serà satisfeta per l’Ajuntament de
Torà, de conformitat amb la liquidació que el Consell Comarcal de la Segarra emetrà mensualment
de les despeses del servei en funció de les hores o dies treballats que inclourà les despeses de
gestió.
El municipi liquidarà un pagament de 360€ per persona en concepte de contractació i gestió de les
persones participants al programa per a un període de 6 mesos.
SISÈ.- EXTINCIÓ
El conveni s’extingirà :
a) Per mutu acord de les parts signatàries
b) Pel venciment del termini sense acord exprés de pròrroga

c) Per incompliment per una de les parts de les obligacions convingudes. En aquest supòsit, la
part lesionada plantejarà la qüestió davant l’altra part en via administrativa.
d) Per altres causes previstes en la normativa vigent d’aplicació
SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC
En allò no previst en les clàusules anteriors, regirà, en allò que resulti d’aplicació :
a) El Programa d’Actuació Comarcal
b) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
c) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
d) La resta de normativa sobre contractació pública i de règim local aplicable als ens locals de
Catalunya
VUITÈ.- JURISDICCIÓ
Per a qualsevol dubte, litigi o interpretació que pogués derivar-se del present Conveni, les parts es
sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de lo Contenciós Administratiu amb
competència sobre el Terme Municipal de Cervera
En prova de conformitat, signen aquest document en duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i
data més amunt indicats.
Consell Comarcal de la Segarra
President

Ajuntament de Torà
Alcalde
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Magí Coscollola Andreu”

Xavier Casoliva i Pla
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 9 i ss, 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria d’assistència tècnica entre el Consell
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà.
SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del Conveni al Consell Comarcal de la Segarra, d'acord
amb l'establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques
TERCER.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
QUART.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple ordinari que se celebri.“
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 62/2019 de data 16 d’abril de 2019.
SEGON.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria d’assistència tècnica entre el Consell
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà ”
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:
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El Sr. Alcalde diu que això ve del Consell Comarcal de la Segarra i es regula a través d’un conveni
de col·laboració, correspon a la persona que fa la neteja dels carrers, la brigada comarcal sortia
més car perquè aquest conveni que té una durada de 6 mesos, suposa per l’Ajuntament un cost
de 300,00 €.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si fa una jornada de 8 hores.
El Sr. Alcalde li respon que sí, i hi ha alguns dies que els hi fan formació per poder accedir a un
lloc de treball més remunerat, segurament que el curs és de reciclatge per poder accedir a una
feina, les jornades de formació són per tots els mesos, ara fa uns dies que han començat.
El Sr. Jordi DURAN i BAGAN, regidor del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), pregunta qui és la persona que està pintant els bancs.
El Sr. Alcalde respon que és una persona que està fent treballs pel benefici de la comunitat. Hi ha
un conveni amb el Departament de Justícia i si són d’aquí ens proposen de què facin aquí els
treballs en benefici de la comunitat, cada dia ha de venir a signar 4h/ dia.
7.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 64/2019 I APROVAR INICIALMENT EL
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “REHABILITACIÓ INTERIOR DE LA TORRE DE
VALLFEROSA I ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN 4.19”
Nombre de regidors 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,
Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 64/2019 de data 18/04/2019 que es transcriu a continuació,
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 64/2019
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “REHABILITACIÓ INTERIOR DE
LA TORRE DE VALLFEROSA I ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN 4.19”
1.1.- Atès que aquest Ajuntament va aprovar en sessió plenària de data 04/08/2017 el projecte
bàsic “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno” elaborat per
l’arquitecte Josep Esteve Vila i per import 157.875,28 € ( Iva inclòs), i durant l’exposició pública no
es van presentar al·legacions i l’acord esdevingué ferm ( BOPL núm. 65 de 04/04/2018).
Vist que s’ha presentat el projecte bàsic i d’execució titulat “Rehabilitació interior de la Torre de
Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19” redactat pels arquitectes el Sr. Josep Esteve Vila i la
Sra. Lurdes Verdés Pijuan amb un pressupost d’execució per contracta de 130.475,44 € més Iva
del 21%, fent un import total de 157.875,28 € amb iva inclòs.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
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-

Els articles 52.2.o, 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Els articles 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

2.2. En virtut de l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, l’aprovació dels projectes d’obres correspondrà als diferents òrgans de les entitats locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació, a no ser que la seva execució
comporti l’expropiació forçosa, en el cas del qual correspondrà al ple de la corporació.
2.3. D’acord amb l’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, estableix que serà competent el ple
per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, en el mateix sentit que l’article
22.2.ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de
Vallferosa i adecuació del seu entorn 4.19”, amb un pressupost d’execució per contracta de
130.475,44 € més IVA, redactat pels arquitectes, el Sr. Josep Esteve Vila i la Sra. Lurdes Verdés
Pijuan.
SEGON.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi
de què qualsevol interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions que consideri escaients.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial
s’elevarà a definitiu de forma tàcita.
TERCER.- Remetre l’expedient al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, si
escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte, als efectes d’informe preceptiu.
QUART.- Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament afectades,
titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar (Bisbat de Solsona, APACT, Associació d’Amics de
la Torre de Vallferosa).
CINQUÈ.-Trametre el projecte bàsic i d’execució als diferents organismes i institucions als efectes
de prosseguir amb la tramitació de la subvencions sol·licitades
SISÈ.- Ratificar aquesta resolució en el proper Ple ordinari que se celebri.”
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 64/2019 de data 18 d’abril de 2019.
SEGON.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de
Vallferosa i adecuació del seu entorn 4.19”, amb un pressupost d’execució per contracta de
130.475,44 € més IVA, redactat pels arquitectes, el Sr. Josep Esteve Vila i la Sra. Lurdes Verdés
Pijuan.
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 hi havia un termini per aprovar el projecte i enviar-lo al Departament de
Cultura de la Generalitat i s’havia de tenir aprovat inicialment per això es va fer per resolució
d’alcaldia, és el projecte que ja s’ha comentat alguna vegada està redactat en català pel tema de
la subvenció del Dep. de Cultura ( OSIC) i ara n’està redactant una versió en castellà per enviar-lo
al Ministeri de Foment per la subvenció de l’1,5% cultural, doncs ja ens van dir que tota la
documentació que se’ls enviava havia d’estar en llengua castellana, sinó es respecta en tindrà
com a no presentada, aquesta línia d’ajuts del Ministeri de Foment, és molt rígida, ja ens han
enviat escrit dient que si no es respecta les normes (llengua, terminis, remesa del seguiment de la
tramitació de l’expedient de contractació, etc), cometre qualsevol error pot implicar perdre-la.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que el dia 1 de maig va anar a la Torre de
Vallferosa i ho va trobar tancat i, hi havia molta gent per allà., també posa de manifest algunes
coses que s’haurien d’arreglar com és el parallamps, també diu que ell tindria alguna idea de com
arreglar-ho.
El Sr. Alcalde diu que en pren nota.
El Sr. Josep Maria ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), diu si el Amics de Vallferosa no s’encarreguen de tot això.
8.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
Acord: Donar compte al Ple de la següent relació de decrets:
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’Alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia ( decrets)
que consten en la relació següent, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb
la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia:

NÚMERO
50/2019

51/2019

52/2019

DATA
TÍTOL
29/03/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació de l’aprovació i del pagament factures 1r trimestre 2019
Hostal Jaumet, sl
29/03/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació de l’aprovació i del pagament de les factures 1/19, 2/19,
3/19 ( 1r trimestre) XXX
02/04/2019 Convocatòria Ple ordinari mes d'abril
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53/2019
54/2019
55/2019
56/2019
57/2019
58/2019
59/2019
60/2019
61/2019
62/2019

63/2019
64/2019
65/2019
66/2019
67/2019

05/04/2019 Designació representants de l'administració eleccions municipals i
europees
05/04/2019 Designació locals electorals -eleccions municipals i europees
05/04/2019 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells
eleccions municipals i europees
05/04/2019 Reserva de llocs per a actes de la campanya electoral- Eleccions
municipals i europees
12/04/2019 Inici expedient pressupost 2019
16/04/2019 Sotmetre el pressupost 2019 a informes de secretaria i intervenció
16/04/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció càrrecs electes
16/04/2019 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal residència)
18/04/2019 Bestreta nòmina BA
16/04/2019 Aprovació del conveni de col·laboració en matèria d'assistència
tècnica entre el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de
Torà
17/04/2019 Convocatòria Comissió de l'aigua dia 24/04/2019
18/04/2019 Aprovació inicial del projecte executiu Torre de Vallferosa
18/04/2019 Aprovació inicial del projecte executiu església Sant Martí de
Llanera
24/04/2019 Convocatòria ple extraordinari pel dilluns dia 29 d'abril de 2019
24/04/2019 Denegació llicència urbanística d'obres exp. 14/2019

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. Jordi DURAN i BAGAN, regidor del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), pregunta per les resolucions núm. 61/2019 i 67/2019.
El Sr. Alcalde li respon que la resolució núm. 67/2019 correspon a la denegació d’una llicència
d’obres en el c/ Dr. Solé i Forn, el motiu de la denegació perquè l’informe de l’arquitecte és
desfavorable ja que l’actuació que es sol·licitava era sobre una edificació que es troba en fora
d’ordenació i si es vol fer l’actuació ha de recular.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA , regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), explica al Ple la situació i explica que la tanca es va fer desprès de 12 anys
de litigis, la seva família va guanyar els plets amb costes contra l’Ajuntament però van renunciar a
què l’ajuntament les pagués.
Els regidors preguntes en relació a unes obres en els horts de les Marites.
El Sr. Alcalde diu que el Sr.xx ha demanat llicència d’obres i l’arquitecte en veure tot el que se li
havia donat i com que s’havia donat llicència per legalitzar la petita construcció que hi ha, no hi ha
motiu per poder denegar-li ara la llicència que sol·licita, en tot cas, s’hauria d’haver discutit en el
moment de donar-li la llicència de legalització.
9.- INFORMES D’ALCALDIA
•

Ple ordinari de data 7 de juny de 2019 a les 21:00h.
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El Sr. Alcalde informa al Ple que hi ha previst fer el Ple ordinari del mes de juny, i si s’hi ha
d’incloure algun assumpte que per terminis s’hagi de posar també es faria, no obstant, en principi
seria un ple d’agraïment i per parlar de tot el que es vulgui.
•

Ple de tancament de legislatura, dimecres 12 de juny de 2019 a les 21:00h

El Sr. Alcalde informa al Ple que hi ha previst que el dimecres 12 de juny es celebrarà el Ple de
tancament de legislatura per aprovar les actes pendents d’aprovar.
•

Ple de pressa de possessió nou Consistori dissabte 15 de juny de 2019 a les 12:00h.

•

Pla de desplegament de la Fibra òptica.

El Sr. Alcalde informa al Ple que el tema de la fibra òptica està bastant avançat, aquesta setmana
vinent hi haurà una reunió amb l’empresa per portar la fibra òptica a totes les cases del poble que
ho demanin, oferiran el servei al mateix preu però amb més velocitat, tot i així, també posa en
dubte que amb una única fibra s’arribi a la velocitat esperada però amb la instal·lació d’una
segona línia que portarà la Diputació, s’obtindrà uns millors resultats.
•

Aniversari APACT.

El Sr. Alcalde informa al Ple que aquest any s’escau els 40 anys de l’APACT, tot i que la inscripció
registral inicial data del 1982, per aquest motiu, l’APACT ha demanat fer alguns actes a partir del
dia 1 de juny de 2019 , diu que des de l’ Ajuntament s’hauria de fer algun reconeixement per la
tasca feta durant aquests 40 anys per l’associació.
•

Agraïment al Sr. Josep Ma Alsina i Simó.

El Sr. Alcalde informa al Ple que agraeix al Sr. Josep Ma Alsina i Simó, portaveu del grup
municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), per la tasca feta amb el
programa de priors/es. Tenint en compte que s’hauria de reformar per poder trobar priors (treure el
sistema de solter/ casat), la secretaria ja ens va dir que es podria fer un reglament però
necessitaríem el consentiment per escrit de les persones que hi estan incloses. I parlant amb el
Sr. Josep Ma Alsina i Simó, han pensat de proposar al Ple de canviar el sistema d’elecció dels
priors i priores, és a dir, nomenar-los independentment del seu estat civil, si els semblés bé ja ho
farien per aquest any.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que creu que no s’ha modificat al llarg de la legislatura i està d’acord amb el que diu el Sr. Màrius
CODINA i CLOSA de què la gent li pot sentar malament.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que podria estar bé de fer-ho menys institucional potser.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que en essència està d’acord que això de casats i solters ha
passat a la història però diu que abans de fer un canvi s’hauria de fer més participatiu que la gent
opinés.
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El Sr. Alcalde diu que si es creu que no es pot tocar, és a dir, si s’ha de mantenir la estructura de
casats-solters, s’haurà de posar repetidors/es.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que no sap la solució, simplement diu que
després no sembli que des de l’Ajuntament s’ha canviat sense comentar res a la gent.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que un any es va fer una consulta per si es podria canviar el
dia 1 de setembre Festa Major i no va agradar. També diu que no sap com ho faria però que per la
seva part creu que seria convenient fer la consulta.
El Sr. Alcalde li diu que fent-ho així es nombrarà priors repetits.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que si ells creuen que tirin endavant el canvi perquè es
conscient de la feina feta i no s’ha de tirar enrere.
10.- PRECS I PREGUNTES.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si se sap alguna cosa del
conjunt històric, BCIN del casc antic.

•
El Sr. Alcalde li respon que la Sra. Marta Monjo (tècnica del Dep. de Cultura de Lleida) havia
preguntat a Barcelona però no li van saber donar una data de quan estaria aprovat.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que sota l’hort de casa seva hi ha bosses plenes de
porqueria, les bosses s’haurien de treure, també s’hauria d’intentar buidar l’esbarzer.

El Sr. Alcalde en pren nota.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA pregunta si s’ha fet alguna cosa amb la peixera.

El Sr. Alcalde li respon que no es fàcil perquè qui té més legitimació per reclamar això és la
Comunitat de Regants.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA explica de qui podria ser la peixera.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que han comentat que aquest any l’APACT feia 40 anys i pregunta si s’ha rebut
algun contacte per ser Capital de la Cultura Catalana 2019.

El Sr. Alcalde diu que van demanar de fer un concert el dia 7 o 8 de juliol a Vallferosa.
Essent les 22:55 el Sr. Román RAGA i LLEIDA s’absenta.
El Sr. Alcalde diu que seria el mateix muntatge que fan per al túnel de l’A2 seria el que es faria a
Vallferosa però el problema més fort era el risc d’incendi perquè hi havia molt aforament, quan
s’organitza alguna cosa a Vallferosa es requereix de l’assistència de bombers voluntaris i l’ADF
(pagesos) com que tenen poca gent i en aquestes dates els pagesos estan segant no es podia
garantir la prevenció d’incendis per aquest motiu es va tenir de declinar la proposta.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si es podria fer un altre dia.
El Sr. Alcalde li respon que no perquè al ser un muntatge car era idoni agrupar-ho en dos dies, i
tenint en compte que el dia abans feien el concert a l’A2 de Cervera, doncs no van plantejar cap
altre dia alternatiu.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu si es podria canviar l’emplaçament.
El Sr. Alcalde li respon que no s’ha plantejat cap canvi d’ubicació, ja que inicialment ho han
plantejat a la Torre i ells volien actuar allà, també suposava que l’ Ajuntament havia de fer una
aportació econòmica de 3.000,00 €.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que apart del risc d’incendi també hi ha la problemàtica de les
collites.
El Sr. Alcalde li diu que els concerts que s’han fet allà han estat durant el mes d’agost i hi havia
un retén d’incendis, a part l’altre tema està en la disponibilitat de terrenys per aparcar, els dies 7-8
de juliol és un problema.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que es una llàstima que la coral no hagi plantejat un altre
emplaçament.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta per la liquidació del conveni de serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Segarra.
El Sr. Alcalde li respon que això ho mira el Consell, ara mateix, estem lligats de mans perquè si
hem d’agafar un tècnic ha de ser funcionari i per això estem al Consell, no ens passen una
liquidació suplementaria però això es enganyador, no hi hagut cap abonament ni liquidació.
•

La Sra. Mercè pregunta l’estat de les inversions financerament sostenibles, quines s’han
fet.
El Sr. Alcalde li respon que de moment s’ha fet la teulada de la residència, l’actuació en camins es
farà, respecte el tema de la caldera de la residència s’ha tingut de legalitzar les instal·lacions ha
de venir un ECA i això s’ha complicat, tot plegat farà que l’actuació pujarà més diners perquè el
tècnic considerava que s’hauria de posar 2 calderes i això implicarà fer també un projecte de
legalització, pel que respecte l’enllumenat públic també es farà. I amb la nova llei de contractes el
tràmit també s’allarga més.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:20 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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