ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 15/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

4 d’OCTUBRE de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:15 hores
23:15 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 ( s’incorpora essent les 21:25h)
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.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de setembre de 2019).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les
obres de reforç de la marquesina del CEIP Sant Gil de Torà.
3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 123/2019 i aprovar la
memòria valorada per la connectivitat i accés a l’espai sobre la muralla a través de la plaça
Jaume Coberó, de Torà.
4.- Aprovació, si s’escau, del projecte reduït denominat “Actuacions d’urgència per a
l’estabilitat i la seguretat del tram de muralla del carrer Llanera, a Torà”
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 31/07/2019.
7.- Informes d’alcaldia .
8.- Precs i preguntes
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de setembre 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.
I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT PÚBLICA
MUNICIPAL DE LES OBRES DE REFORÇ DE LA MARQUESINA DEL CEIP SANT GIL DE
TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
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“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT PÚBLICA
MUNICIPAL DE LES OBRES DE REFORÇ DE LA MARQUESINA DEL CEIP SANT GIL DE
TORÀ.
Atès que en data 24/07/2019 els serveis territorials d’ensenyament a Lleida presenta sol·licitud de
llicència urbanística d’obres per reforçar la marquesina del CEIP Sant Gil de Torà.
Per acord de Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2019 es va atorgar llicència urbanística
d’obres ( Exp. 32/2019) per aquesta actuació que consta d’un pressupost de 5.537,34 € i una
liquidació de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística per import de 166,120
€.
Vist que en data 1 d’octubre de 2019 els Serveis Territorials d’ensenyament a Lleida REN de
l’EACAT (2019/E000995-2019 ) presenten sol·licitud de bonificació prevista en el RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les
Ordenances Fiscals Municipals, per ser l’obra objecte de l’expedient (Exp. 32/2019) una actuació
considerada de construcció d’especial interès i utilitat municipal.
Atès que en l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i
obres, hi consta la següent bonificació:
“Es concedirà una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Atesa l’especial significació d’aquestes obres per al conjunt de la població per possibilitar la
seguretat dels infants en edat d’escolarització obligatòria, es pot, per tant, justificar que es tracta
d’una obra d’especial interès per l’existència de circumstàncies d’especial interès o d’utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials i d’interès general per a la població que emparen la
declaració d’interès municipal.
Vist l’exposat es considera escaient procedir a l’aprovació de la bonificació regulada per
ordenança fiscal en l’art. 4. Bonificacions.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar d’especial interès i d’utilitat municipal les obres de reforç de la marquesina del
CEIP Sant Gil de Torà, llicència urbanística d’obres núm. ( Exp. 32/2019) per concórrer
circumstàncies socials i d’interès general per a la població en edat d’escolarització que justifiquen
tal declaració.
SEGON.- Concedir una bonificació del 95% en la quota de l’ICIO, d’acord amb l’art. 4 de
l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i obres, que representa un
import de 157,81 €.
TERCER.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida i a la intervenció
de l’Ajuntament.”
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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 explica el punt de l’ordre del dia, de la reparació de la marquesina de l’escola als
regidors, els hi diu que el departament va demanar llicència d’obres a l’Ajuntament i ara ens
sol·liciten la bonificació de l’ICIO del 95% per ser unes obres d’interès i utilitat pública, i com que
la competència d’aprovar aquestes bonificacions és del Ple, es porta a votació.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM.
123/2019 I APROVAR LA MEMÒRIA VALORADA PER LA CONNECTIVITAT I ACCÉS A
L’ESPAI SOBRE LA MURALLA A TRAVÉS DE LA PLAÇA JAUME COBERÓ, DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 123/2019
APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA CONNECTIVITAT I
ACCÉS A L’ESPAI SOBRE LA MURALLA A TRAVÉS DE LA PLAÇA JAUME COBERÓ, DE
TORÀ
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i restauració del tram de la
muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn, a Torà, redactat pels arquitectes la Sra. Anna
Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la societat “FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP”
amb un pressupost d’execució per contracta de 218.090,00 € iva inclòs, que va ser aprovada en
sessió plenària de data 28 de febrer de 2019 i sotmesa al tràmit d’informació pública mitjançant
edicte BOPL núm. 35 de data 19/02/2019 i es va efectuar la notificació als particulars, durant
aquest termini no es van presentar al·legacions quedant definitivament aprovada, anunci publicat
en el BOPL núm. 144 de data 26 de juliol de 2019.
1.2.- Atès que aquesta actuació es té previst efectuar-la en 2 fases, a tal efecte s’ha redactat pels
arquitectes Sra. Anna Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la societat “FEU I GODOY
ARQUITECTES, SLP, la memòria valorada per la connectivitat i accés a l’espai sobre muralla a
través de la Plaça Jaume Coberó, de Torà” amb un pressupost d’execució per contracta de
51.588,37 € més iva , fent un total de 62.421,81 € amb iva inclòs.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
— 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.
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— 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.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— 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.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de “Connectivitat i accés a l’espai
sobre muralla a través de la Plaça Jaume Coberó, de Torà”, redactat per “Feu i Godoy arquitectes,
slp” amb un preu d’execució per contracta de 62.421,81 € iva inclòs.
SEGON. Sotmetre, un cop ratificat pel Ple de la Corporació, 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.
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).
CINQUÈ. Trametre la memòria valorada als diferents organismes i institucions de la Diputació de
Lleida, Generalitat de Catalunya i de l’Estat, per tal sol·licitar el corresponent ajut econòmic.
SISÈ.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió plenària ordinària que se celebri.”
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 123/2019 de data 16 de juliol de 2019.
SEGON.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de “Connectivitat i accés a l’espai
sobre muralla a través de la Plaça Jaume Coberó, de Torà”, redactat per “Feu i Godoy arquitectes,
slp” amb un preu d’execució per contracta de 62.421,81 € iva inclòs.
TERCER.- 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
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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.
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:
Essent les 21:25 s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Maria Ángeles Louzan Vázquez, regidora
del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
Seguidament el Sr. Alcalde diu que el tema de la muralla va d’una obra que s’haurà de fer per
l’esfondrament d’un tram de la muralla. L’obra total pujarà uns 200.000€ i ara per poder concórrer
a la línia d’ajuts ( concretament a dos) s’ha tingut de desglossar la memòria inicial en dues
actuacions, una és aquesta per la qual s’ha sol·licitat per una banda subvenció a la Generalitat de
Catalunya, Dep de Cultura (OSIC) i per altra a l’IEI, degut als terminis per la presentació de les
sol·licituds de subvenció, aquest document es va aprovar per Resolució d’alcaldia.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE REDUÏT DENOMINAT “ACTUACIONS
D’URGÈNCIA PER A L’ESTABILITAT I LA SEGURETAT DEL TRAM DE MURALLA DEL
CARRER LLANERA, A TORÀ”
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
"APROVACIÓ DEL PROJECTE REDUÏT DENOMINAT “ACTUACIONS D’URGÈNCIA PER A
L’ESTABILITAT I LA SEGURETAT DEL TRAM DE MURALLA DEL CARRER LLANERA, A TORÀ
ANTECEDENTS:
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i restauració del tram de la
muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn, a Torà, redactat pels arquitectes la Sra. Anna
Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la societat “FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP”
amb un pressupost d’execució per contracta de 218.090,00 € iva inclòs, que va ser aprovada en
sessió plenària de data 28 de febrer de 2019 i sotmesa al tràmit d’informació pública mitjançant
edicte BOPL núm. 35 de data 19/02/2019 i es va efectuar la notificació als particulars, durant
aquest termini no es van presentar al·legacions quedant definitivament aprovada, anunci publicat
en el BOPL núm. 144 de data 26 de juliol de 2019.
1.2.- Atès que aquesta actuació es té previst efectuar-la en 2 fases, a tal efecte s’ha redactat pels
arquitectes Sra. Anna Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la societat “FEU I GODOY
ARQUITECTES, SLP, la memòria valorada per la connectivitat i accés a l’espai sobre muralla a
través de la Plaça Jaume Coberó, de Torà” amb un pressupost d’execució per contracta de
51.588,37 € més iva , fent un total de 62.421,81 € amb iva inclòs. I el projecte reduït denominat
“Actuacions d’urgència per a l’estabilitat i la seguretat del tram de muralla del carrer Llanera, a
Torà”, redactat pels arquitectes la Sra. Anna Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la
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societat “FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP” amb un pressupost d’execució per contracta de
76.000,00 € iva inclòs, objecte aquest últim d’aprovació en aquest acte.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
— 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.
— 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.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— 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.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte reduït denominat “Actuacions d’urgència per a l’estabilitat
i la seguretat del tram de muralla del carrer llanera, a Torà”, redactat pels arquitectes la Sra. Anna
Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la societat “FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP”
amb un pressupost d’execució per contracta de 76.000,00 € iva inclòs
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.
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).”
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:
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El Sr Alcalde explica el punt de l’ordre del dia, dient que en aquest document tècnic és on s’actua
ens els trams de la muralla que estan més malament.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
s’ha de mirar la memòria , tot i que mai votaran en contra.
II. PART DE CONTROL
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS/RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Acord: Donar compte al Ple de la següent relació de decrets/resolucions d’alcaldia:
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
161/2019
162/2019
163/2019
164/2019
165/2019
166/2019
167/2019
168/2019
169/2019
170/2019
171/2019
172/2019
173/2019
174/2019
175/2019
176/2019
177/2019
178/2019
179/2019
180/2019
181/2019
182/2019

DATA
TÍTOL
28/08/2019 Esmena error material a la sol·licitud de subvenció IEI béns mobles
- Cadires Sala Cultural el Convent
28/08/2019 Aprovació nòmines mes en curs del personal
28/08/2019 Aixecament reparament nòmines mes en curs del personal de la
Residència i Ajuntament
28/08/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes d'agost
03/09/2019 Aprovació Liquidació ingrés directe servei cementiri- Utilització de la
Sala de Vetlla
04/09/2019 Incoació expedient administratiu de contractació de l'obra Torre de
Vallferosa
04/09/2019 Aprovació Relació de factures núm. 13/2019
04/09/2019 Convocatòria JGL dia 9/09/2019
04/09/2019 Aprovació Relació de factures núm. 14/2019 per omissió de
fiscalització
05/09/2019 Desconvocatòria Junta de Govern Local del dia 09/09/2019 i
convocatòria pel 12/09/2019
05/09/2019 Concessió de nínxol-dret funerari
05/09/2019 Aprovació sol·licitud de l'oferta cultural IEI
06/09/2019 Incoació expedient de distribució del superàvit de la liquidació
exercici 2018
09/09/2019 Convocatòria ple ordinari 13/09/2019
09/09/2019 Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2020
10/09/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció Dep. Cultura, OSIC
12/09/2019 Bestreta RG nòmina en curs
17/09/2019 Baixa objecte tributari de la taxa ocupació via pública
17/09/2019 Esmena error material concessió dret funerari
17/09/2019 Aprovació de la despesa fotografies edició llibre de Vallferosa
27/09/2019 Aprovació devolució ingrès indegut ICIO
27/09/2019 Convocatòria JGL 02/10/2019
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183/2019
184/2019
185/2019
186/2019

27/09/2019 Designació representants de l'administració eleccions a les Corts
Generals del dia 10 de novembre de 2019
27/09/2019 Designació locals electorals -eleccions a les Corts Generals dia 10
de novembre de 2019
27/09/2019 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells
eleccions de les corts generals dia 10 de novembre de 2019
27/09/2019 Reserva de llocs per a actes de la campanya electoral- Eleccions a
les Corts Generals 10 de novembre de 2019

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 pregunta si volen alguna informació sobre algun decret/resolució, alguns d’ells són
coses de tràmit i d’altres es decideix sobre alguna cosa, és obligatori donar-ne compte al Ple i s’ha
de donar explicacions en cas que se’n demani.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta que vol dir això dels reparaments, la Sra. Secretària li respon que correspon a la
fiscalització, arran de l’aprovació del Reglament de control intern i de la modalitat de fiscalització
prèvia limitada aprovada pel Ple de la Corporació, i es tracta de que abans de prendre l’acord
d’una obligació cal que es compleixi els requisits mínims de l’Acord de ministres, i si hi ha algun
incompliment (ex. no s’ha seguit el procés selectiu), cal efectuar un reparament/objecció que cal
que sigui aixecat per procedir amb la seva tramitació.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que tot això és incongruent perquè llavors que faries.
La Sra. Secretària li respon que és el que la normativa marca i que hi ha moltes objeccions en la
contractació/retribució del personal de la residència perquè al ser administració pública cal complir
la normativa, com és efectuar un procés selectiu alhora de contractar personal, però al ser un lloc
amb necessitats urgents d’un dia per altre sovint això no és possible, s’hauria de valorar de
gestionar-ho d’alguna altra manera, alguna altra figura, per poder donar compliment a la
normativa.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que s’estan fent obres sense llicència i normalment les sol
fer un constructor determinat.
6.- DONAR COMPTE DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
31/07/2019.
Acord: Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local de data 31/07/2019.
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 l’última acta aprovada de la Junta de Govern
Local, de l’última acta aprovada, la qual ha estat remesa a tots els regidors de la corporació,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
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:
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El Sr. Alcalde els diu que aquest punt és nou i que cada vegada que es lliuri una acta de Junta de
Govern Local es relacionarà a l’ordre del dia.
7.- INFORMES D’ALCALDIA .
•

Vacant Infermer/a Residència:

El Sr. Alcalde informa al Ple de la Corporació que s’ha trobat un infermer i que va començar el dia
1 d’octubre de 2019.
•

Empresa instal·ladora del Gas

El Sr. Alcalde informa que l’empresa ha reprès l’activitat, després de l’aturada arran dels canvis en
els socis de la societat, ara han contractat uns nous paletes per fer l’obra civil, i són empreses del
poble, per efectuar tota l’obra intervenen 3 empreses, la comercialitzadora de gas, l’empresa
instal·ladora dels comptadors que és “Insmagas” i els paletes que fan l’obra civil.
•

Comissió de Delimitació Territorial

El Sr. Alcalde informa que la setmana vinent, la del 10 d’octubre, s’anirà a fer un treball de camp,
ja ha enviat als membres de la comissió les fitxes que ens ha fet arribar el departament de
Governació, ja s’anirà informant de com van els treballs.
•

Compareixença dels alcaldes de Torà i Biosca al Parlament per el canvi de comarca.

El Sr. Alcalde explica al Ple la seva intervenció, diu que en treu una conclusió positiva però sembla
que es convocaran eleccions i es tornarà al punt de partida. Per part de l’Ajuntament de Torà hi va
anar el regidor Sr. Xavier Niñerola Xuclà i el Sr. Alcalde.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) pregunta
quan es redactarà la llei i que l’important ara és accelerar el seu redactat tenint en compte que JA
està mig redactada, perquè davant un canvi de cadires no tornessin a l’inici.
El Sr. Alcalde li respon que no van dir res d’això, hi ha un consens global en redactar aquesta llei,
cal tenir en compte que aquesta Comissió d’afers institucionals també té potestat legislativa.
8.- PRECS I PREGUNTES.
•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
diu en relació a l’acta de la sessió del dia 13 de setembre de 2019 que hi ha molts decrets i
que uns d’ells són de la legislatura passada.
La Sra. Secretària li respon que és perquè no s’havia fet encara cap sessió ordinària que és quan
se’n dona compte.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta que ha passat al consultori mèdic amb l’ATS
perquè hi havia molts dies que està tancat i que s’hauria de demanar responsabilitats.
El Sr. Joan CLOSA VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal (ERC-AM) i responsable de l’àrea li respon que ho esbrinarà.
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•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que ha anat a la llibreria i hi havia un escrit sobre el
camí de la l’Aguda.
El Sr. Alcalde li respon que es fa una recollida de signatures perquè s’arregli el camí de l’Aguda.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, parla sobre un accident amb les fustes de la Plaça de la
Creu.
El Sr. Alcalde li respon que té constància d’aquest accident perquè li va explicar el Sr. Felip
DURAN BLASI, regidor del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que s’ha de fer la
claveguera nova i per això hi han unes fustes i que quan es posarà el gas canalitzat això
s’arreglarà, seguidament el Sr. Felip DURAN BLASI, regidor del grup municipal de Junts per Torà
(JUNTS), explica al Ple que l’accident de què es parla es que va caure una persona al ensopegar
amb les fustes.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL , pregunta com està el tema del cotxe que es va retirar de
la via pública i es va posar al magatzem.
El Sr. Alcalde li respon que això no és un tema de l’ Ajuntament que al ser una herència intestada
és competència de la Generalitat de Catalunya i que estan tramitant l’expedient que és llarg en el
temps, l’últim que ens van comunicar és que iniciaven els tràmits.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta com està el tema de la finca de Benavent de
Segrià que hi han fet una plaça, seguidament explica al Ple que quan era Alcaldessa havia
fet tràmits perquè l’Ajuntament de Benavent comprés aquella parcel·la, es fa fer una
valoració però mai es va arribar a signar res.
El Sr. Alcalde diu que allò es una zona verda.
La Sra. Montse MIRO FOIX, regidora del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya (
PRIMÀRIES) li diu que està parlant d’un tema molt vell i que era una cosa que s’havia d’aclarir
llavors en aquell moment, si no hi ha res signat és com no tenir res.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, diu que a la gasolinera hi ha un bidó ple d’escombraries, i que
a la zona de reciclatge hi ha moltes deixalles que obliguen a la gent a passar pels trossos.
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 23:15 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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