ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 19/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

8 de NOVEMBRE de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
23:00 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. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO

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 ( 4, 15 i 21 d’octubre de 2019).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, l’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, sau
(exp. 2015.05.d01).
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
3.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
4.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 12/09/2019.
5.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al Ministeri d'Hisenda: informe trimestral
del període mig de pagament a proveïdors 3r trimestre 2019.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 4, 15 i 21 d’octubre de 2019).
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions: El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), efectua una esmena a l’acta de data 4
d’octubre de 2019 , en el punt 4rt dels assumptes a tractar, concretament en l’apartat
d’antecedents de la proposta d’aprovació on hi diu “vistq” hi ha de dir “vista”.
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 amb inclusió de les esmenes proposades.
I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).
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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“PROPOSTA D’ACORD DE l’AJUNTAMENT DE TORÀ D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT
2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05.D01).
ANTECEDENTS.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de
2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat
amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió
de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per
lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots
AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en
data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa
ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part
resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses
seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió
celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la
cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte
derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017
mitjançant la signatura del corresponent contracte.
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5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos
termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts
al plec de clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per
un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i
condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec
de clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà
l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat
contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU,
l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga
del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la
pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del
CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02 de
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb
l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte
derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU.
FONAMENTS DE DRET.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord
de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del
CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i
formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER.- Que el municipi de Torà s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es
podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4
Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

129,275

2.0DHAP1

153,682

2.0DHAP2

74,015

2.0DHSP1

152,397

2.0DHSP2

81,426

2.0DHSP3

69,899

2.1A

145,415

2.1DHAP1

167,407

2.1DHAP2

89,37
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Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHSP1

167,865

2.1DHSP2

97,008

2.1DHSP3

82,541

3.0AP1

114,198

3.0AP2

100,212

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh
Sublot AT1 3.1AP1

98,851

Sublot AT2 3.1AP2

91,014

Sublot AT3 3.1AP3

72,865

Sublot AT4 6.1AP1

114,934

Sublot AT5 6.1AP2

97,737

Sublot AT6 6.1AP3

90,992

Sublot AT7 6.1AP4

81,417

Sublot AT8 6.1AP5

74,936

Sublot AT9 6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
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DHS
3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de
gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre
(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, l’import s'imputarà a les corresponents aplicacions pressupostàries del pressupost
municipal de l'any 2020 i següents.
TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10
, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al
carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
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 és el concurs que fa l’ACM pel subministrament elèctric pels ajuntaments,
cada dos anys, és el més còmode i escaient per l’Ajuntament ja que així no tenim que licitar i més
tenint en compte que no disposem de la capacitat administrativa per poder dur a terme aquestes
licitacions, una altra consideració a tenir en compte és que el preu és molt bo; i perquè això surti
efectes ens hem d’adherir a aquest acord marc.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
3.- 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)
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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
187/2019
188/2019
189/2019
190/2019
191/2019
192/2019
193/2019
194/2019
195/2019

196/2019
197/2019
198/2019
199/2019
200/2019
201/2019

202/2019

203/2019
204/2019
205/2019

206/2019
207/2019
208/2019
209/2019
210/2019

DATA
TÍTOL
30/09/2019 Aprovació nòmines de personal mes en curs
30/09/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal
01/10/2019 Aixecament de l'objecció formulada per la contractació de personal
01/10/2019 Aprovació incorporació de romanents de crèdit de la liquidació 2018
01/10/2019 Aprovació sol·licitud de subvenció del consultori mèdic local 2019
01/10/2019 Aprovació sol·licitud subvenció Socorrisme Diputació de Lleida any
2019
01/10/2019 Convocatòria Ple ordinari 4 octubre 2019
09/10/2019 Aprovació relació fres omissió fiscalització
09/10/2019 Aprovació de la convocatòria i de les bases específiques que han
de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a
joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa
de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució
TSF/1779/2018
10/10/2019 Convocatòria ple extraordinari pel dimarts 15 d'octubre de 2019
14/10/2019 Desconvocatòria Ple extraordinari pel dimarts 15/10/2019
14/10/2019 Adjudicació del contracte menor d'obres de Restauració de la
Coberta de l'Església de Sant Martí de Llanera
14/10/2019 Convocatòria Ple extraordinari urgent dimarts 15/10/2019
16/10/2019 Convocatòria Ple extraordinari dilluns 21/10/2019
17/10/2019 Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció 3
places temporals per la creació d'una borsa de treball de personal
de cuidadors/es-gericultors/es per la residència Mare de Déu de
l'Aguda
21/10/2019 Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució i justificació de
l'actuació Connexió en alta del dipòsit de Biosca amb el dipòsit de
Guillons a Torà davant de la Diputació de Lleida, línia ajut salut
pública
21/10/2019 Aprovació de la incorporació del romanent de tresoreria de 2018
corresponent a projectes d'Inversió financerament sostenibles
24/10/2019 Aprovació de la distribució del superàvit de la liquidació de l'exercici
2018
24/10/2019 Admissió a tràmit de la Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (
exp. 2019/03) i nomenament de instructor/a i secretari/a de
l'expedient
24/10/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de setembre
24/10/2019 Inici de l'expedient d'imposició ordre d'execució (manament
individual) compliment deures de conservació i tràmit audiència
24/10/2019 Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu plaça
administratiu/va PGL2019
29/10/2019 Contractació administratiu/va dins del PGJ 2019
30/10/2019 Aprovació relació de factures
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211/2019
212/2019

31/10/2019 Incoació de l'expedient de protecció de la legalitat urbanística en
relació a l'immoble de la Ctra. de Calaf, 14 de Torà
31/10/2019 Suspensió tramitació de la llicència urbanística d'obres immoble
Ctra Calaf, 14

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.
• La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS)
pregunta per les resolucions d’alcaldia núm. 201/2019, 202/2019 i 208/2019.
Respecte la resolució núm. 201/2019, se li respon que està pendent de publicar l’acta.
Respecte la resolució núm. 202/2019, se li respon que alhora de tirar endavant el projecte sens
van dir que al ser una canonada nova, era obligatori tramitar un pla especial urbanístic autònom (
PEU Autònom) que ha de ser aprovat per la comissió territorial d’urbanisme, el fet d’elaborar
aquest pla i tenint en compte que la seva posterior tramitació davant de la CTUL entre d’altres ens,
això ens va obligar a demanar una pròrroga per la l’execució i justificació de l’actuació
subvencionada, aquest opció ja està contemplada dins la mateixa convocatòria, confiem que
l’actuació es pugui fer.
Respecte la resolució d’alcaldia núm. 208/2019, se li diu que correspon a les llistes provisionals
del procés selectiu per la contractació d’un administratiu/va per la subvenció del programa de
garantia juvenil, es una persona que s’ha incorporat fa 10 dies.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta per les resolucions d’alcaldia núm. 205/2019, 211/2019, 212/2019.
El Sr. Alcalde que les resolucions d’alcaldia núm. 211/2019 i 212/2019 estan relacionades, i
correspon a què s’ha incoat un expedient de protecció de la legalitat urbanística, hi ha una part
que hi ha llicència però una altra no, i l’altre és sobre la sol·licitud d’una llicència d’obres. Afegeix
que és un tema del tècnic, res polític.
Respecte la resolució d’alcaldia núm. 205/2019, se li respon que correspon a una reclamació de
responsabilitat civil sobre un accident amb un animal cinegètic al camí de Torà i Ardèvol de Pinós.
Seguidament la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta per les resolucions d’alcaldia núm.
161/2019, 179/2019, 180/2019 i 181/2019, que es van donar compte en el ple ordinari del 4
d’octubre de 2019.
Respecte la resolució d’alcaldia núm. 161/2019 , se li respon que correspon a una esmena en la
sol·licitud de subvenció de cadires per al convent.
Respecte la resolució d’alcaldia núm. 179/2019, se li respon que correspon a un nínxol nou i que
hi havia un error material en l’enumeració.
Respecte la resolució d’alcaldia núm. 181/2019, se li respon que correspon a una devolució de
l’Impost sobre construccions i obres d’una llicència urbanística que es va demanar i es va atorgar i
no es va fer perquè posteriorment es va sol·licitar una nova llicència en que s’incloïa part de l’obra
de la primera sol·licitud.
Respecte la resolució d’alcaldia núm. 180/2019, el Sr. Alcalde diu que s’està fent un llibre sobre la
Torre de Vallferosa i els coordinadors van considerar que s’haurien d’incloure unes fotografies
antigues del poble de Vallferosa.
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4.- DONAR COMPTE DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
12/09/2019.
Acord: Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local de data 12/09/2019.
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:
No n’hi ha.
5.- DACIÓ EN COMPTE DE LES RENDICIONS TRIMESTRALS AL MINISTERI D'HISENDA:
INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 3R TRIMESTRE
2019.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de les rendicions efectuades i que
contenen la següent informació:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
TERCER TRIMESTRE 2019:
Pagaments realitzats en el trimestre: 135.066,52 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 14.832,75 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
PRIMER trimestre de 2019, entenent-se com una magnitud definida pel Reial Decret 635/2014,
de 25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, BOE( 23/12/2017)
El període mig de pagament 3r TRIM. 2019: 22,20 dies
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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 diu que són unes dades que s’han de passar al MINHAP cada trimestre.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) diu que
hi ha algun pagament pendent.
El Sr. Alcalde li diu que no és per tresoreria sinó perquè algú ha de refer la factura.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL li respon que no és per aquest motiu segons li va dir
l’interessat/da.
El Sr. Alcalde li diu que li comenti qui és per saber a què es deu l’endarreriment si és el cas.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL li respon que en tot cas li dirà a la Sra. secretària.
6.- INFORMES D’ALCALDIA .
•

Actuacions a incloure en la sol·licitud de la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya per al període 2020-2024.
El Sr. Alcalde informa de les actuacions que a priori es pretenen presentar per la convocatòria de
subvencions del PUOSC,
- Clavegueram del nucli de Cellers, els serveis tècnics del Consell Comarcal de la Segarra
ens estan redactant la memòria , segurament que es podrà incloure també l’empedrat.
- Canvi de les canonades d’aigua de fibrociment de Torà , respecte aquesta actuació,
l’empresa Cassa ha informat de què hi ha embussos en les canonades d’abastament
d’aigua a la zona de Vallferosa, per aquest motiu proposen de fer un canvi en les
actuacions que es pretenien presentar al PUOSC, enlloc de substituir les canonades de
fibrociment de Torà fer les de la zona de Vallferosa.
- Edifici polivalent a l’antic casal parroquial, es va fer una consulta al Pla d’obres i ens van dir
que ho veien viable sol·licitar-ho.
• Programació de les sessions dels òrgans col·legiats pel dimecres de la setmana vinent.
El Sr. Alcalde proposa als regidors d’efectuar les sessions de la
- Comissió de l’aigua a les 21:00 h
- Ple extraordinari urgent a les 21:30 h
•

Segona sessió de treball de camp sobre la delimitació amb el municipi de Llobera
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El Sr. Alcalde informa al Ple com va anar la segona sessió del treball de camp de la delimitació
amb el municipi de Llobera. També els diu que la propera sessió serà el dia 21 de novembre de
2019 a Torà, i es portarà la documentació provatòria que conté l’expedient administratiu del
contenciós i que és avalada per la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
7.- PRECS I PREGUNTES.
•

El Sr. Felip DURAN BLASI, regidor del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
hi ha llums que no cremen.
El Sr. Alcalde li respon que li ha passat a l’agutzil i li ha dit que faltava material.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, diu que la teulada del cementiri està malament i que les teules
estan mogudes.
• El Sr. Felip DURAN BLASI també diu que el camí de les escombraries està malament.
El Sr. Alcalde li respon que l’estat del camí és un tema del Consell Comarcal de la Segarra i ja
se’ls hi ha passat fotografies.
• El Sr. Felip DURAN BLASI diu que hi ha pendent d’arreglar la font dels Dolors.
• El Sr. Felip DURAN BLASI diu que hi ha molta gent que està fent obres i no tenen permís.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
diu que el dia tots Sants hi havia cartells als bancs del cementiri dient que no s’hi podia
assentar, ella en va treure un de cartell per assentar-se perquè no sabia que hi feien.
El Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) li respon que hi eren perquè els bancs s’havien pintat i
els va posar ell perquè encara no estaven secs i es corria el perill de què la gent es taqués de
pintura.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que s’hauria de comprar un elevador (és un tema
prioritari) pels nínxols nous perquè els familiars han de fer malabarismes per poder deixarhi flors, i algun dia algú caurà.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si hi haurà llums de Nadal.
El Sr. Alcalde li respon que sí, i es col·locaran entre el dia 3 i el 4 de desembre.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si hi haurà Cap d’any al pavelló.
El Sr. Alcalde diu que ho ha demanat l’associació de Santa Àgueda, l’únic que falta concretar és si
es farà al Convent o al Pavelló.
• La Sra. Laia CEREROLS SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta com va anar la castanyada al Convent.
El Sr. Alcalde li respon que suposa que bé, ell hi va estar tota la nit vigilant. Tot i així ja ens ho dirà
la presidenta de l’APACT.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que creu que no era un lloc adequat per fer la festa
de Halloween, i que se la va jugar molt permeten deixar-ho fer allà.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta com va acabar el tema del consultori mèdic.
El Sr. Joan CLOSA VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal (ERC-AM), li respon que van fer una reunió amb el CAP de Calaf, però ells no
sabien res i segurament que potser era alguna urgència, els hi van dir que ho mirarien i els hi
dirien alguna cosa.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si hi ha alguna alternativa de subvenció per
arreglar la claveguera de davant del pavelló.
El Sr. Alcalde li respon que mirarà si es pot assumir, el projecte ja està fet, però de moment no ha
sortit cap convocatòria, tot i que, sembla que sortiran línies d’ajuts, un cop es trobi el finançament
es farà.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si els arbres que falten a la Plaça del Vall es
replantaran.
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El Sr. Alcalde li respon que sí.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.

Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:00 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:
Intervencions del públic
•

Des del Públic es pregunta pel projecte de la portada d’aigua del dipòsit de Biosca amb el
dipòsit de Guillons a Torà i que es miri de no malmetre el camí
El Sr. Alcalde li diu que va a Guillons perquè allà ja hi tenen xarxa (Guillons-Aguda-Torà).
• Des del públic es parla de les actuacions que s’han comentat del PUOSC, que hi hauria
moltes coses a fer, com seria l’actuació en les aigües residuals, que és una cosa que
afecta a la salut pública, però que si resulta que si no es pot fer i es fa el local polivalent ,
les associacions els interessaria participar.
• Des del públic es parla de la delimitació i altres temes.
• Des del públic es parla de la neteja.
• Des del públic es diu que es creu que la festa al convent va anar bé, també diu que
s’hauria de donar un ús al convent i fer-hi més inversions.
El Sr. Alcalde li respon que al Convent inversions molt importants en diners no s’hi ha fet, però
s’han fet coses l’última actuació puja 1.000,00 €. I respecte la delimitació li respon que el que es fa
és defensar la postura de l’Ajuntament de Torà.
Acaben les intervencions del públic essent les 23:30h.
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