ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 13/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

19 d’AGOST de 2019
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:05 hores
21:20 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
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
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 l’assumpte de l’ordre del dia següent:
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1.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del projecte bàsic i
d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.
2.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre l’adscripció dels vocals representants
dels grups municipals a la comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de
l’Ajuntament de Torà.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
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: 9
Vots a favor: 6
Abstencions: 3 ( el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, el Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
regidors del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) i
la Sra. Laia CEREROLS i SALA regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS)).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ “REHABILITACIÓ INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA I ADEQUACIÓ
DEL SEU ENTORN 4.19”
Atès que l’Ajuntament de Torà en sessió plenària ordinària de data 3 de maig de 2019 va 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”.
Vist que l’expedient va ser sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOPL núm. 91 de data 13 de maig de 2019, a l’e-tauler i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de què qualsevol interessat pugués presentar al·legacions o
reclamacions que consideri escaients. I també es va notificar individualment al Bisbat de Solsona,
APACT, Associació d’Amics de la Torre de Vallferosa.
Vist que en data 11 de juny de 2019 ( REN. 2019/731) té entrada a l’Ajuntament de Torà el
certificat de l’acord de la Comissió territorial de patrimoni cultural de Lleida, exp. 47/19, pel qual
s’autoritza, per unanimitat, l’expedient en base als criteris previstos a l’article 35.1 de la Llei 9/93,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
Vist que durant el període d’informació pública s’han presentat dues al·legacions.
-

Associació de patrimoni Artístic i Cultural de Torà (REN. 2019/770) de data 19/06/2019
Associació amics de la Torre de Vallferosa (REN. 2019/787) de data 25/06/2019.

Vist que en data 22 de juliol de 2019 en relació a les al·legacions presentades s’informaren per
l’arquitecte, el Sr. Josep Esteve Vila, tècnic redactor del projecte, el qual informa:
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“1.‐ Que les al∙legacions rebudes , són molt similars , i es resumeixen en un anàlisis del
projecte donant unes opinions i suggeriments al mateix, i sol∙liciten que s’estimin totes
perquè consideren que milloren el projecte.
Aquestes al∙legacions són sobre el disseny , la forma i els materials .
2.‐ Que el projecte objecte, es el que ha sigut elegit per ser subvencionat pel programa del
1,5% cultural de Madrid, tenint en consideració el propi disseny , la solució , i la elecció dels
materials.
3.‐ Que el projecte objecte, es el que ha estat aprovat per unanimitat per la comissió
Territorial de Cultura.
Per tot lo exposat es desestimen les al∙legacions anteriors.”
FONAMENTS DE DRET:
-

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.
Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovaciódefinitiva pel Ple de la Corporació, de conformitat
amb l'article 22.2.ny) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació
amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació de Patrimoni Artístic i Cultural
de Torà , i per l’Associació amics de la Torre de Vallferosa en relació amb l’expedient d’aprovació
del projecte bàsic i d’execució “REHABILITACIÓ INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA I
ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN 4.19”,pels motius expressats en l’informe de l’arquitecte el Sr.
Josep Esteve Vila de data 23 de juliol de 2019, del qual se’n remetrà còpia als interessats
juntament amb la notificació del present acord.
SEGON.- Aprovar definitivament 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.
TERCER.- Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article 236 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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QUART.- Notificar, si escau, el present acord als interessats que constin a l’expedient com a
propietaris de béns o drets afectats per l’ocupació o l’expropiació.
CINQUÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Torà, als efectes
de l’article 38.2 del Decret 179/1995.”
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 es va fer la reunió amb l’arquitecte i es va explicar les al·legacions a les
associacions APACT i Amics de la Torre de Vallferosa i a la resta de regidors presents, i
seguidament fa un resum pels que no van poder assistir-hi.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), diu que li va semblar que era un arquitecte molt planer i ho va deixar
molt clar els requeriments que havia de tenir el projecte per poder puntuar per a la subvenció.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
com que és un tràmit administratiu per responsabilitat hi votaran a favor i celebra que les coses
hagin quedat més clares.
2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA SOBRE L’ADSCRIPCIÓ DELS
VOCALS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Acord: Es dóna compte de la resolució dictada en data 29 de juliol de 2019, en relació a
l’adscripció dels vocals representants dels grups municipals a la comissió de seguiment del codi
de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà.
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 138/2019
ADSCRIPCIÓ DELS VOCALS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ
DE SEGUIMENT DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE
TORÀ
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, i acordada la creació i
composició de la comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de
Torà, en sessió plenària extraordinària de data 26 de juliol de 2019, i en virtut de la facultat
establerta en dit acord de Ple per efectuar l’adscripció dels vocals designats pels diferents grups
municipals en la mateixa sessió plenària.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER .- Adscriure els vocals designats pels portaveus de cada grup municipal, en la mateixa
sessió plenària, a la Comissió de seguiment del codi de conducta del alts càrrecs de l’Ajuntament
de Torà, que restarà integrada per les persones següents:
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PRESIDENT

Grup polític

Vots que representa

Joan CLOSA VILADRICH

ERC-AM

1

VOCALS

Grup polític

Vots que representa

Maria Ángeles LOUZAN VÁZQUEZ

ERC-AM

1

Maria Mercè VALLS QUEROL

JUNTS

1

Laia CEREROLS SALA

JUNTS

1

Isabel TORRES CRESPO

PRIMÀRIES

1

SEGON.- De la present Resolució se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió que
celebri.”
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:
No n’hi ha.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en compliment
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 21:20 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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