ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 1/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

11 de GENER de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:45 hores
22:35 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
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).
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 ( 14 de desembre de 2018).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’aprovació de la interposició del recurs de
reposició davant la Gerència territorial del Cadastre de Lleida en relació a l’acord
d’alteració de la descripció cadastral de l’immoble parcel·la 25279A0-0100068.
II. PART DE CONTROL
3.- Donar compte de la relació de decrets.
4.- Informes d’alcaldia .
5.- Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 14 de desembre de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 14 de desembre de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
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 dona
per llegida i s’aprova l’acta de referència.
I. PART RESOLUTIVA
2.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA INTERPOSICIÓ
DEL RECURS DE REPOSICIÓ DAVANT LA GERÈNCIA TERRITORIAL DEL CADASTRE DE
LLEIDA EN RELACIÓ A L’ACORD D’ALTERACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL DE
L’IMMOBLE PARCEL·LA 252XXAXXXX.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
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Ratificar la Resolució d’Alcaldia que tot seguit es transcriu:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 217/2018
APROVACIÓ DE LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ DAVANT LA GERÈNCIA
TERRITORIAL DEL CADASTRE DE LLEIDA EN RELACIÓ A L’ACORD D’ALTERACIÓ DE LA
DESCRIPCIÓ CADASTRAL DE L’IMMOBLE PARCEL·LA 252XXXXXXX
Atès que l’Ajuntament de Torà ha rebut notificació electrònica en relació a un acord d’alteració de
la descripció cadastral pel procediment de subsanació de discrepancies expedient 0008*******/18.
Vist que per acord de Ple extraordinari urgent de data 6/06/2018, l’ajuntament va acordar:
“PRIMER.- Declarar que el camí situat a la Partida dels horts de les Merites, sense nom
específic assignat, el traçat del qual, passa per la finca coneguda com a “****”,
concretament el punt del camí que limita amb les parcel·les ** (amb referència cadastral
252*******) i la parcel·la ** ( referència cadastral 252*******) del polígon 1, constitueix un
tram del camí públic. Procedir a la inscripció de l’esmentat camí en tota la seva extensió
en l’inventari municipal de béns com a bé de domini públic. Aquesta declaració es fa sens
perjudici d’allò que pugui resoldre la jurisdicció ordinària.
SEGON.- Exercitar les accions civils que corresponguin per la declaració i defensa de
l’esmentat bé.
TERCER.- Delegar en l’Alcaldia el desplegament i execució dels anteriors acords.
QUART. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb expressió del règim
de recursos.”
Atès que l’Ajuntament de Torà mostra la seva disconformitat en relació a l’acord de l’alteració de la
descripció cadastral notificat.
Vist l’article 222 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i la resta de normativa
vigent, RESOLC:
PRIMER.- Interposar Recurs de Reposició davant la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida en
relació a l’acord d’alteració de la descripció cadastral de l’immoble parcel·la 252XXXXX, pels
següents motius:
“PRIMERO.- Esta modificación se ha hecho sin dar audiencia al Ayuntamiento de Torà.
SEGUNDO.- Una modificación unilateral de un particular no puede ir en perjuicio del
dominio público.
TERCERO.- Esta modificación no se ajusta a la realidad física puesto que el camino que
ahora se une a la finca objeto de alteración de la descripción catastral, ( polígono XX
parcela XX), siempre se ha definido como camino público, en el Registro de la propiedad,
ver certificación registral de fecha 16/04/2018 (Doc. 1), en la primera inscripción de 1987
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se inscribió y describió como camino público. Esta porción de camino, identificado en el
acuerdo de alteración con la letra “b” se tiene que incorporar al camino público de
referencia catastral 252***I, tal como estaba antes de la alteración ( Doc. 2 y Doc. 3).
CUARTO.- La descripción que surge de esta alteración no se ajusta a la realidad física
puesto que el tramo de camino marcado en color azul ( Doc. 4), entre las parcelas 68.a y
72, no existe.
El trazado real del camino es el que se corresponde con la letra “b” del (Doc. 4) y se
marca con el color rojo, tal como estaba antes de la alteración ( Doc.2 y Doc. 3).
La realidad física es la que aparece en los documentos (Doc. 2 y Doc. 3), es decir, las
parcelas XX y XXX independientes y separadas por el camino público parcela XXXX, todas
ellas del polígono X del catastro de rústica del municipio de Torà, con referencias
catastrales 25******, 25***** y 25***** respectivamente.”
SEGON.- Ratificar aquest acord a l’aprovació del Ple en la propera sessió que es celebri.”
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 està relacionat amb el tema de cal ***, que van anar al cadastre i van fer
una modificació proposant un traçat alternatiu, un camí que a la realitat física no existeix. A part
d’això, també diu que han presentat un Recurs Contenciós Administratiu .
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe) diu que no entén com el cadastre ha efectuat un canvi del traçat sense donar
audiència a l’Ajuntament.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
quina manera de complicar les coses, això tenia una solució molt satisfactòria per tots, el que
porten gastat fins ara ja haurien pogut fer un traçat alternatiu. Des de que aquesta gent van anar al
cadastre per l’any 2014-2015 això es va complicar tot.
II. PART DE CONTROL
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
204/2018
205/2018
206/2018
207/2018
208/2018

DATA
TÍTOL
04/12/2018 Aprovació bestreta reintegrable nòmina desembre MVY
05/12/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal residència)
10/12/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal residència)
11/12/2018 Acceptació a benefici d'inventari l'herència relicta de la Sra. Maria
Tolosa Gassó
11/12/2018 Aprovació convocatòria Ple ordinari desembre 14/12/2018
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209/2018
210/2018
211/2018
212/2018
213/2018
214/2018

215/2018

216/2018
217/2018

19/12/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal residència)
19/12/2018 Aprovació de les pagues extres
21/12/2018 Convocatòria JGL 28/12/2018
21/12/2018 Nota marginal a practicar sobre la situació urbanística de la
declaració d'obra de la finca registral número 1058 de Torà
21/12/2018 Aprovació de l'oferta pública ocupació exercici 2018
21/12/2018 Rectificació de l'errada material detectada en l'acord de la JGL
sobre la convocatòria i les bases reguladores del procés selectiu
per a la constitució d'una borsa de treball per a personal cuidador/a
-gericultor/a de la Residència Mare de Déu de l'Aguda per cobrir
necessitats temporals mitjançant el sistema de concurs de mèrits
24/12/2018 Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per la
creació d'una borsa de treball de personal tècnic d'educació infantil
en règim de personal laboral temporal
27/12/2018 Incoació de l'expedient de Pròrroga del pressupost vigent
27/12/2018 Aprovació de la interposició del Recurs de Reposició davant la
Gerència territorial del cadastre de Lleida en relació a l'acord
d'alteració de la descripció cadastral de l'immoble parcel·la 252****

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. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 212/2018.
El Sr. Alcalde li respon que des del Registre de la Propietat de Solsona ens van requerir que ens
manifestéssim sobre la inscripció d’una declaració d’obra nova sense certificació de l’Ajuntament.,
i la nota marginal a practicar en la finca és sobre la/es afectacions urbanístiques que recaiguin
sobre la mateixa. També diu que cal ampliar la jornada de l’arquitecte, es necessita cada setmana
o tot el matí.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret 207/2018.
El Sr. Alcalde li respon que l’herència són diners.
4.- INFORMES D’ALCALDIA
•

Reunió amb el PDeCAT del Solsonès

El Sr. Alcalde informa al Ple que aquests dies ha parlat amb l’Alcalde de Biosca sobre la posició
del PDeCAT del Solsonès en relació al canvi de comarca, i li ha tramès que sembla que no hi
hauria cap objecció per pas de Biosca però sí pel de Torà, malgrat això, continua en peu la reunió
de tots els regidors de Biosca i Torà pel dia 18 de gener a les 20h a Torà per fer un canvi
d’impressions i decidir que es vol fer.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que creu que s’hauria de fer alguna cosa i de seguida.
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El Sr. Alcalde diu que al Parlament s’ha demanat com a mínim 2 vegades i no han contestat mai,
ja fa 9 anys que dura aquest tema, tot i que, hi ha antecedents més històrics. Curiosament es
poden crear noves comarques però no es poden fer canvis de comarca perquè es va derogar
l’article.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que això s’ha anat embolicant políticament, diu que quan van anar a Administració local el Sr.
Melgares va ser molt clar: “les directrius són de no creació de noves comarques”. També diu que
seria idoni que un dia vingués l’advocat de l’Ajuntament per donar una pauta per on tirar.
El Sr. Alcalde diu que, a nivell jurídic, si no estigués derogat l’article tindria sentit, a l’expedient ja
hi ha informes jurídics contradictoris, tret d’això, la resta és política.
•

Petició denominació carrer Montse Oliva

El Sr. Alcalde explica al Ple que unes amigues de la Montse Oliva van demanar de denominar un
carrer del poble amb el seu nom, aquesta petició també la van fer extensiva a la resta de
portaveus dels grups polítics. Casualment l’Associació del Brut i la Bruta també han demanat de
posar a una plaça del poble el nom de “Plaça de la Llordera”, el Sr. Alcalde els va contestar que
en tot cas hauria de ser un lloc que no comportés massa enrenou amb la renumeració, i han
proposat la Plaça Vilavella.
Els regidors/es diuen que seria més escaient que la Plaça Vilavella es posés el nom de Plaça
Montse Oliva, doncs és aprop de casa seva. També diuen que s’hauria d’assentar un criteri sinó
ens podrem trobar moltes peticions de canvis de nom de carrers.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que li agradaria saber més coses de la Montse Oliva abans de prendre
una determinació perquè a Torà hi deu haver també altra gent destacada.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que personalment li agradaria perquè és el nom d’una dona, i que a fora de Catalunya ha fet una
llarga trajectòria professional.
El Sr. Alcalde li diu que la Sra. Montse Oliva era una persona molt discreta i comparteix les
paraules de la Sra. Mercè VALLS i QUEROL.
• Avantprojecte de la Muralla
El Sr. Alcalde diu que l’avantprojecte de la Muralla l’han presentat durant aquestes festes i que
s’haurà de buscar finançament.
• Pla especial urbanístic del projecte de l’aigua
El Sr. Alcalde diu que s’ha presentat aquests dies i un cop estigui informat caldrà enviar-lo a
urbanisme, ja es convocarà la comissió de l’aigua.
5.- PRECS I PREGUNTES.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta que s’ha de fer amb les
pedres de la Plaça de la Font. També demana que corri més aigua.

El Sr. Alcalde li respon que ja li va dir a l’agutzil que donés més pas d’aigua a la Font.
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•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta si s’ha fet alguna cosa pel tema de la peixera, i
que la persona que figura en el registre de la propietat és morta, i creu que l’Ajuntament li
hauria d’interessar i moure’s.

El Sr. Alcalde li respon que la Peixera té propietari i que enlloc hi diu que és públic, és molt
diferent que en un immoble hi figuri el Duc de Medinacelli, Duc de Cardona treure això és fàcil
però no si hi ha el nom d’un particular.
El Sr. Màrius Codina i Closa diu que en l’anterior legislatura ja es va errar al demanar permís al veí
per fer un desviament de l’aigua per fer les obres.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que s’haurien de revisar les portes del Tanatori.

El Sr. Alcalde li respon que ja es van fer mirar pel fuster.
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 22:35 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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