ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 8/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

14 de MAIG de 2019
extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
21:52 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:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
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1.- Aprovació, si escau, de la tramitació del PEU autònom d’acord amb el que
estableix l’article 85.3.b del TRLUC.
2.- Aprovació, si s’escau, el contracte de serveis per dur a terme el servei de
tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei
d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del contracte
administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.
3.- Aprovació, si s’escau, dels models de declaració d’interessos de càrrecs
electes i la declaració d’incompatibilitats.
4.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al conveni subscrit entre l’organisme autònom
de prefectura central de trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, anomenat “Convenio de colaboración entre el organismo Autónomo
jefatura central de trafico y la federación espanyola de municipios y provincias
para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.”
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TRAMITACIÓ DEL PEU AUTÒNOM D’ACORD
AMB EL QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 85.3.B DEL TRLUC.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA TRAMITACIÓ DEL PEU AUTÒNOM D’ACORD AMB
EL QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 85.3.B DEL TRLUC
1. ANTECEDENTS
1.1.- Aquest Ajuntament vol realitzar una actuació d’aigua d’abastament en alta
denominada “Abastament d’aigua al municipi de Torà :línia del dipòsit de Rajolí (MAAS)
al dipòsit de l’Aguda de Torà”, a tal efecte ha redactat un pla especial urbanístic autònom
que inclou el projecte executiu de l’obra.
2.- FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 85.3 , 79.1.e) del TRLUC.
b) Els articles 69 del TRLUC i 93 i 94 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
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c) La llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2.2. Vist que es tramita d’acord amb l’article 85.3.b del TRLUC, és a dir, és la Comissió
territorial d’urbanisme qui aprova inicialment i provisionalment l’esmentat pla i
l’aprovació definitiva correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb
l’article 79.1.e) del TRLUC.
2.3. Atès que és un assumpte relacionat amb el cicle integral de l’aigua (portada d’aigua
en alta), s’ha dictaminat prèviament per la Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de
conèixer aquests assumptes, i ha emès dictamen favorable a la present proposta per
ser posteriorment aprovat, si escau, pel Ple de la Corporació.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la tramitació del PEU autònom, essent l’Ajuntament de Torà promotor
del mateix, així com tota la documentació que l’integra.
SEGON.- Trametre el PEU autònom i la documentació que l’integra a l’oficina territorial
d’acció i avaluació ambiental de Lleida ( OTAAA de Lleida) als efectes d’emetre la
resolució corresponent.
TERCER.- Trametre el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme als efectes
de la tramitació del PEU autònom, un cop rebuda la resolució de la OTAAA, per a la
seva tramitació d’acord amb el que estableix l’article 85.3.b del TRLUC.
QUART.- 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 els 2 primers punts de l’ordre del dia corresponent als temes que
es van tractar a la Comissió de l’Aigua i els altres 2 ja els explicarà. Només dir que
respecte del Pla especial autònom és per connectar el dipòsit de Guillons.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta per a on passa la
canonada.
El Sr. Alcalde explica al Ple el recorregut de la canonada, també diu que a part d’aquest
projecte executiu, hi ha un projecte general, i la canonada de l’Aguda no es toca en cap
moment. També diu que una de les pegues que hem tingut ha estat en la tramitació
perquè ha resultat ser que s’ha de tramitar com un Pla especial autònom que tota la
tramitació l’efectuarà la Generalitat, l’Ajuntament figura com a promotor del pla i
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s’encarrega d’elaborar tota la documentaciói enviar-la a la Generalitat. Afegeix que
mentre l’Ajuntament no estigui dins de la Mancomunitat, haurem de pagar més diner per
l’aigua d’acord amb l’ordenança que ells van aprovar pels ens que no en formen part,
quan estiguem connectats es veurà el cost que això suposarà.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE DE SERVEIS PER DUR A TERME
EL SERVEI DE TÈCNIC INTERVENTOR PER SUPERVISAR LA REVERSIÓ DELS
BÉNS I ELEMENTS AFECTES AL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI
DE TORÀ PER L’EXPIRACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE DE SERVEIS PER DUR A TERME EL
SERVEI DE TÈCNIC INTERVENTOR PER SUPERVISAR LA REVERSIÓ DELS BÉNS
I ELEMENTS AFECTES AL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI DE
TORÀ PER L’EXPIRACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA.
1. ANTECEDENTS
1.1.- Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’assistència tècnica per a efectuar les
tasques de tècnic interventor per tal de supervisar la reversió dels béns i els elements
afectes al servei públic d’abastament d’aigua al municipi per expiració del contracte
administratiu de gestió del servei amb l’empresa Cassa, aigües i depuració, sl, tal com
es va acordar en la sessió plenària de data 04/11/2016 en el punt de l’ordre del dia
següent:
“ 2.- Aprovació, si s’escau, de l’expiració del termini del contracte administratiu
de gestió del servei públic d’abastament d’aigua al municipi de Torà” en el punt
segon de la part dispositiva del mateix es va acordar “Nomenar un tècnic interventor per
tal de supervisar la reversió dels béns i elements afectes al servei”.
Vist els pressupostos presentats a l’efecte i que seguidament es transcriuen:
Núm.
1
2
3

Contractista
Anna Ma Sardans Bajona
Raimon Guitart i Garcia
Pau Esteban Salvador

DNI

import (sense iva)
8.250,00 €
7.127,50 €
8.000,00 €

Atesa la millor oferta econòmica, la proposta d’adjudicació és la següent:
Tipus de contracte: Contracte de serveis 2019/08
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Objecte del contracte: Servei d’inspecció tècnica
Procediment de contractació: Contracte menor Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 71631000-0
Valor estimat del contracte: 7.127,50

€

IVA: 1.496,78

€

Preu: 8.624,28 €
Durada: inferior a 1 any
Considerant la necessitat i idoneïtat de celebrar el present contracte de conformitat amb
la següent motivació:
Vist que l’Ajuntament de Torà no disposa dels recursos humans especialitzats per dur a
terme aquesta tasca d’inspecció tècnica.
Considerant que el present contracte no és superior a un any ni objecte de cap pròrroga.
Considerant que el present contracte té un valor estimat de 7.127,50 euros (IVA exclòs)
i, per tant, és inferior a 15.000 euros atès que es tracta d’un contracte de serveis.
Considerant que en el present contracte no s’està alterant l’objecte del contracte ni es
procedeix al seu fraccionament per evitar l’aplicació de les regles generals de la
contractació, de conformitat amb la següent motivació: No és un contracte superior a un
any ni objecte de cap pròrroga.
Considerant que el contractista interessat no ha subscrit més contractes menors amb
prestacions que siguin equivalents que individualment o conjuntament superin 15.000
euros atès que es tracta d’un contracte de serveis, durant el present exercici
pressupostari.
Tenint en compte, que és un assumpte relacionat amb el cicle integral de l’aigua (portada
d’aigua en alta), se’n dóna coneixement a la Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de
conèixer aquests assumptes per ser posteriorment aprovat pel Ple de la Corporació.
De conformitat amb els articles 29.8, 63.4, 118, 131.3 i 154.5, i la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que és un assumpte relacionat amb el cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en
alta), s’ha dictaminat prèviament per la Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de
conèixer aquests assumptes, i ha emès dictamen favorable a la present proposta per
ser posteriorment aprovat, si escau, pel Ple de la Corporació.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista Raimon Guitart Garcia
per un preu de 7.127,50 euros i 1.496,78 euros d’IVA al 21% (total del preu d’adjudicació
del contracte menor:8.624,28 euros), per ser l’oferta més econòmica, per tal de dur a
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terme el servei de tècnic interventor per supervisar la reversió dels béns i elements
afectes al servei d’abastament d’aigua al municipi de Torà per l’expiració del
contracte administratiu de gestió del servei públic d’abastament d’aigua.
SEGON.- Autoritzar i disposar, per import de 8.624,28 euros, la despesa que per aquest
Ajuntament representa la present contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
92000-22706 de l’estat de despeses del Pressupost vigent.
TERCER.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i
es tramiti el pagament, si és el cas.
QUART.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Magí Coscollola i Andreu,
Alcalde de l’Ajuntament de Torà o persona en qui delegui.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-los que poden interposarhi recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida, en
el termini de dos mesos a comptar des de la recepció de la notificació. Alternativament
i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de la recepció de la notificació.
SISÈ.- Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Torà la
següent informació relativa a aquest contracte menor: la identitat de l’adjudicatari,
l’objecte, la durada i l’import d’adjudicació IVA inclòs.”
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 això ja s’havia fet, es va nomenar al Sr. Xavier Terribas per
presentar l’oferta més econòmica, però temps més tard, ens van dir que no ho podria
fer i per aquest motiu s’ha tornat a demanar els pressupostos actualitzats per fer una
nova adjudicació. D’acord amb la normativa aquest tècnic s’ha de nomenar
obligatòriament.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta quan ho va comunicar la renuncia el Sr. Terribas perquè creu que s’ha
dilatat excessivament.
El Sr. Alcalde li respon que com que no és una cosa que pengi d’una subvenció o
d’algun termini perquè això hagi d’estar fet, no apressa, llavors quan s’han tingut els
pressupostos s’ha portat al Ple, se’ls va demanar que ajustessin els pressupostos però
no ho han fet perquè volen fer les coses ben fetes. Per import s’adjudicarà al Sr. Raimon
Guitart, que tot i no és un tècnic ràpid, és molt precís i metòdic amb la seva feina, el
termini per executar aquest contracte és inferior a l’any , per tant, segurament que ho
complirà.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del Grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si hi haurà alguna penalització pel fet de no
fer-ho abans de l’any.
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El Sr. Alcalde li respon que creu que no es donarà aquesta situació perquè complirà els
terminis, aquesta feina que farà inclòs ens servirà per preparar la licitació del nou
contracte.
El Sr. Jordi DURAN i BAGAN, regidor del Grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), pregunta que de moment qui continuarà fent el
servei.
El Sr. Alcalde li respon que han de continuar prestant servei la concessionària actual, i
alhora aquest tècnic revisarà la gestió i el manteniment del que fan i si és procedent
voler cobrar-se’l, tal com van les coses avui dia es fan concessions curtes, tot i que, no
ho son així com a tal sinó que són un contracte de serveis.
El Sr. Román RAGA i LLEIDA, diu que en pobles de 5.000 habitants es més fàcil agafar
la gestió directa de l’aigua perquè tens més personal però en poblacions inferiors això
és més difícil perquè has de contractar gent.
El Sr. Alcalde diu que el millor sistema per subministrar l’aigua seria la Mancomunitat,
però el que no pot ser és que sigui a un cost tant alt, per tant, si aquesta opció a curt
termini no és possible s’haurà de fer una concessió curta interina fins que es pogués
entrar a la mancomunitat.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS MODELS DE DECLARACIÓ D’INTERESSOS
DE CÀRRECS ELECTES I LA DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITATS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8
Abstencions: 1 ( el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del Grup municipal de
Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1. ANTECEDENTS
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni
interessos econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels
béns patrimonials.
1.2. A la finalització del mandat el càrrecs electes tenen l’obligació d’efectuar la
declaració de béns i activitats.
1.3. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple
de la corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i
se n'ha de donar publicitat.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 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.
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2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot l’esmentat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració
de causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON.- Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre
no s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui.”
Annex: model de declaració de béns patrimonials i model de declaració de causes de
posible incompatibilitat:

REGISTRE D’INTERESSOS: ACTIVITATS
(INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS
ECONÒMICS)
MEMBRES ELECTES
Nom i
cognoms
Regidor/a

DNI

Mandat
Anys:
representatiu
Adreça

Partit
judicial
Llista
electoral
CP

/

Població

Província

Adreça
electrònica

Telèfon

Mòbil

TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora del règim local i l’article
163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 30 i 31 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, formulo la següent declaració, seguint el model aprovat
en sessió plenària de data____________, declarant sota la meva responsabilitat, la
veracitat de les dades següents amb el compromís d’aportar els documents acreditatius
de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
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Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s’hauran de comunicar les noves
dades.
DECLARO:
1. Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació
vigent.
2. Concorren les següents causes d’incompatibilitat de les descrites en l’article 178 de
la Llei orgànica 5/1985 de Règim Electoral General. (1):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

3. Que en relació amb els càrrec i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden
proporcionar ingressos econòmics, indico les següents:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________
3.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da
per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o
consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital
públic.
Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
(1) Veure el document 1 que consta al final de la declaració
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Retribució:
Dieta/indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/indemnització:

SI
SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf.
3.2. Altres Activitats públiques
3.2.1. Llocs, professions i activitats:
Administració, organisme
o empresa pública:
Localitat:
Denominació,
lloc
o
professió:
Forma retribució:
Res a declarar en aquest epígraf.
3.2.2. Càrrecs a cambres o col·legis professionals:
Corporació:
Localitat:
Càrrec:
Retribució:
Dieta/indemnització:

SI
SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf.
3.2.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:
Organisme pagador:
Concepte:
Res a declarar en aquest epígraf.
3.2.4. Altres càrrecs institucionals:
Òrgan:
Càrrec:
Retribució:
Dieta/indemnització:

SI
SI

NO
NO
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Res a declarar en aquest epígraf.
3.3. Activitats privades.
3.3.1. Activitats per compte propi:
Empresa:
Domicili social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:
Res a declarar en aquest epígraf.
3.3.2. Activitats per compte d’altri:
Empresa:
Domicili social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:
Res a declarar en aquest epígraf.
3.3.3. Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de
societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:
Societat o fundació o
consorci:
Domicili social:
Activitat privada de la
societat:
Càrrec desenvolupat:
Res a declarar en aquest epígraf.
3.3.4. Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge
o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre
els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o
subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector
públic estatal, autonòmic o local:
Empresa:
Participació:
NIF:
Titular:
Parentiu:
Res a declarar en aquest epígraf.
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3.4. Qualsevol altre remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions
públiques, els seus organismes o empreses:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Observacions, aclariments o ampliació de dades:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Torà, a ____ de __________________ de _______

El/La Declarant,

Davant meu a efectes de
reconeixement de signatura,
El/La Secretari/a interventor/a,
Signat (nom i cognoms)

Signat (nom i cognoms)
De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present, autoritza a
que les seves dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin tractades i incorporades en el
fitxer denominat DECLARACIONS MEMBRES ELECTES responsabilitat de l’Ajuntament de Torà.
La finalitat d’aquest tractament és la de donar compliment a la obligació legal. Aquestes dades no seran transmeses a
terceres persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà
que es faci a l’ajuntament de Torà, Plaça del Vall nº1, 25750 Torà (Lleida)O bé per correu electrònic a
ajuntament@tora.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades
o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpo@tora.cat

(1) DOCUMENT 1
Descripció de les causes d’incompatibilitat que s’assenyalen en els articles 177.2 i 178
de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General ( 2 ) :
❑ Membres de la Família Reial Espanyola inclosos en el Registre Civil que regula
el Reial Decret 2917/1981, de 27 de novembre, així com els seus cònjuges.

( 2 ) L’article 177.2 de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General es refereix a causes
d’inelegibilitat, mentre que l’article 178 de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General descriu les
causes d’incompatibilitat. Les causes d’inelegibilitat impedeixen l’accés a la condició de Regidor, mentre
que les d’incompatibilitat, no impedeixen aquest accés, manifestant-se amb posterioritat a l’adquisició de
la condició de Regidor. Per això, si després de l’adquisició de la condició de Regidor concorren les causes
d’inelegibilitat, es parlarà de causes d’incompatibilitat, per conversió.
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❑

❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Presidents del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, del Consell d’Estat,
del Tribunal de Comptes i del Consell a què es refereix l’article 131.2 de la
Constitució.
Magistrats del Tribunal Constitucional, Vocal del Consell General del Poder
Judicial, Conseller Permanent del Consell d’Estat i Conseller del Tribunal de
Comptes.
Defensor del Poble i els seus Adjunts.
Fiscal General de l’Estat.
Sotssecretari, Secretari General, Director General dels Departaments
ministerials i els equiparats a aquests; en particular, Director del Departaments
del Gabinet de la Presidència del Govern, Director dels Gabinets dels Ministres
i dels Secretaris d’Estat.
Cap de Missió acreditat, amb caràcter de resident, davant un Estat estranger o
Organisme Internacional.
Magistrat Jutge i Fiscal que es trobin en situació d’actiu.
Militar professional i de complement i membre de les Forces i Cossos de
Seguretat i Policia, en actiu.
President, Vocal i Secretari de les Juntes Electorals.
Delegat del Govern en les Comunitats Autònomes i les Autoritats similars amb
diferent competència territorial.
Director General de RTVE i Director de les Societats d’aquest Ens Públic.
President, Director i càrrec assimilat de les Entitats Estatals Autònomes amb
competència en tot el territori nacional, així com els Delegats del Govern en
aquestes.
President i Director General de les Entitats gestores de la Seguretat Social amb
competència en tot el territori nacional.
Director de l’Oficina del Cens Electoral.
Governador i Sotsgovernador del Banc d’Espanya, i President i Director de
l’Institut de Crèdit Oficial i de les altres Entitats oficials de crèdit.
President, Consellers i Secretari General del Consell General de Seguretat
Nuclear.
Condemnats per Sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que
duri la pena o encara que la Sentència no sigui ferma, els condemnats per un
delicte de rebel·lió o els integrants d’organitzacions terroristes condemnats per
delictes contra la vida, la integritat física o la llibertat de les persones.
Qui exerceixi la funció de major nivell de cada Ministeri en les diferents
demarcacions territorials d’àmbit inferior a l’estatal.
President, Director i càrrec assimilat d’Entitats Autònomes de competència
territorial limitada, Delegats del Govern en aquestes.
Delegat territorial de RTVE, Director de les Entitats de Radiotelevisió dependents
de les Comunitats Autònomes.
President, Director dels òrgans perifèrics de les Entitats gestores de la Seguretat
Social.
Secretaris Generals de les Delegacions del Govern i dels Governs Civils.
Delegat Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.
Deutor directe o subsidiari de la Corporació Local contra qui s’hagués expedit
manament de constrenyiment per Resolució Judicial.
Advocat, Procurador que dirigeixi o representi a parts en procediments judicials
o administratius contra la Corporació, amb excepció de les accions a què es
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❑
❑
❑

refereix l’article 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Director de Servei, funcionari o restant personal en actiu del respectiu
Ajuntament i de les Entitats i establiments dependents d’aquest ( 3 ).
Director General o assimilat de les Caixes d’Estalvi provincials i locals que actuïn
en el terme municipal.
Contractista o subcontractista de contractes, el finançament total o parcial dels
quals sigui a càrrec de la Corporació Municipal o d’establiments dependents ( 4 )
d’aquesta.

REGISTRE D’INTERESSOS: BÉNS PATRIMONIALS
MEMBRES ELECTES
Nom i
cognoms
Regidor/a

DNI

Mandat
Anys:
representatiu
Adreça

Partit
judicial
Llista
electoral
CP

/

Població

Província

Adreça
electrònica

Telèfon

Mòbil

TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

En compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei reguladora del règim local i l’article
163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 30 i 31 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, formulo la següent declaració, seguint el model aprovat
en sessió plenària de data____________, declarant sota la meva responsabilitat , la

( 3 ) Respecte d’aquesta causa d’incompatibilitat es poden ressenyar dues Consultes de la Junta Electoral
Central. Es tracta de la Consulta sobre el moment en què es produeix la incompatibilitat del càrrec de
regidor amb l’acompliment del de Secretari de l’Ajuntament i reserva del lloc de Secretari, si s’escau, de
18 de gener de 2007, i la Consulta sobre incompatibilitat del càrrec de regidor amb el de gerent d’una
societat mercantil de responsabilitat limitada de capital cent per cent municipal, de 21 de desembre de
2005.
( 4 ) Respecte d’aquesta matèria, destaca, per exemple, la Consulta sobre incompatibilitat per a
l’acompliment del càrrec de regidor i contractació per l’Ajuntament amb càrrec a una subvenció de l’INEM,
de la Junta Electoral Central, de 10 de novembre de 2005.
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veracitat de les dades següents amb el compromís d’aportar els documents acreditatius
de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s’hauran de comunicar les noves
dades :
A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola i
anàlegs)
Tipus
de bé

Ubicació
(població
/adreça)

Càrregues Coeficient Data/any
Títol
o
propietat adquisició adquisició
gravàmens

Valor
cadastral/
escripturat

Res a declarar en aquest epígraf.

B. BÉNS MOBLES:
B.1. VEHICLES:
Marca i model

Matrícula

Data adquisició

Res a declarar en aquest epígraf.
B.2. VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS
PROPIS (Deute públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors
equivalents):
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Descripció

Entitat

Res a declarar en aquest epígraf.
B.3. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE
QUALSEVOL TIPUS D’ENTITAT (Accions i participacions):
Descripció

Entitat

Res a declarar en aquest epígraf.
B.4. DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI,
COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS A COMPTE:
Descripció

Entitat

Res a declarar en aquest epígraf.
B.5. ALTRES BÉNS I DRETS (Embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art,
antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Res a declarar en aquest epígraf.
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Res a declarar en aquest epígraf.

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL
PATRIMONI I SOCIETATS 1
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro:
Haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques
corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document
d’ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o certificació expedida per l’Agència
Tributària.
No haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar
obligat/da a fer-ho.
Als efectes de l’Impost sobre Societats, declaro:
Aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document
anàleg) de l’Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats on
posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions.
Declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social,
ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.

1

Si la declaració és conjunta, dissociar la informació del cònjuge de manera que només
siguin llegibles les dades de la persona responsable de fer la declaració.
Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni, declaro:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Torà, a ____ de __________________ de _______
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El/La Declarant,

Davant meu a efectes de
reconeixement de signatura,
El/La Secretari/a interventor/a,

Signat (nom i cognoms)

Signat (nom i cognoms)

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present, autoritza a
que les seves dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin tractades i incorporades en el
fitxer denominat DECLARACIONS MEMBRES ELECTES responsabilitat de l’Ajuntament de Torà.
La finalitat d’aquest tractament és la de donar compliment a la obligació legal. Aquestes dades no seran transmeses a
terceres persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui
imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o
supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà
que es faci a l’ajuntament de Torà, Plaça del Vall nº1, 25750 Torà (Lleida)O bé per correu electrònic a
ajuntament@tora.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades
o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpo@tora.cat

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 aquest punt és més de secretaria, i correspon a les declaracions
d’interessos i activitats que tots els regidors han de fer abans de prendre possessió del
càrrec, qui no ho faci no pot prendre possessió del càrrec de regidor.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PREFECTURA CENTRAL DE TRÀNSIT I LA
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, ANOMENAT “CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL
DE TRAFICO Y LA FEDERACIÓN ESPANYOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA MUTUA COLABORACIÓN
ADMINISTRATIVA.”
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“La Dirección General de Tráfico, ha posat a disposició dels Municipis la gestió del canvi
de domicili dels permisos de conducció i dels vehicles, a les oficines dels propis
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ajuntaments, mitjançant l’adhesió del municipi al conveni vigent entre la Federació
Española de Municipios y Provincias (FEMP) i la Dirección General de Tráfico (DGT).
Si bé el conveni només està vigent en la part que afecta a les notificacions de canvi de
domicili i no en la part que detalla l’accés a les dades del Registre de Vehicles, doncs ja
hi ha un conveni posterior que en regula l’accés.
L’adhesió a aquest conveni, suposarà una agilització dels tràmits administratius que
realitzen els ciutadans, evitant desplaçaments innecessaris a les prefectures de trànsit.
Així mateix, la permanent actualització del domicili dels contribuents, facilitarà també la
gestió tributària de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Per tot l’esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió íntegra de l’Ajuntament de Torà, al conveni subscrit entre
l’Organisme Autònom Prefectura Central de Trànsit i la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració
administrativa, signat a Madrid el dia 15 de juny de 2006.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’adhesió al conveni així com per
atorgar tots els documents i efectuar tots els tràmits que siguin necessaris per a
l’execució d’aquest 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 això només és per les altres i baixes dels cotxes, permís de
circulació, des d’aquí es podrà donar de baixa el cotxe, i com que va semblar que era
bastant innocuo, això ho ha fet FEMP i l’ACM també en formin part.
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,

L’Alcalde,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 21:52 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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