ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 3/2020
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

13 de MARÇ de 2020
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
23:20 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:
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
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 ( 7 de febrer de 2020).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’Ajuntament de Torà per a l’exercici 2020.
3.- Aprovació, si escau, la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Torà per a
l’any 2020.
4.- Aprovació inicial, si escau, del projecte executiu connectivitat i accés a l’espai sobre la
muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de Torà.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS (7 DE FEBRER DE
2020).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 7 de febrer de 2020.
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 dona
per llegida i s’aprova l’acta de referència..
I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A
L’EXERCICI 2020.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5
Abstencions: 3 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, la Sra. Laira CEREROLS i
SALA, el Sr. Felip DURAN i BLASI del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS).
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S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A
L’EXERCICI 2020.
Identificació de l’expedient: Aprovació del pressupost exercici 2020
FETS
Mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 26/2020 de data 28 de febrer de 2020 s’ha resolt iniciar
l’expedient d’aprovació del pressupost.
Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció en relació al compliment dels objectius d’estabilitat,
regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’estabilitat
pressupost. L’Ajuntament té un pla econòmic financer vigent, per la qual cosa s’hauran d’adoptar
les mesures necessàries per tal de donar compliment als objectius d’estabilitat en la liquidació del
pressupost si no es compleix.
La Secretària ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del pressupost de conformitat amb
el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat local el forma el seu
president i la documentació que el conforma.
2. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa l'acord
d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el pressupost general, no
pot aprovar-se cap d'ells separadament.
3. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona els annexos
que caldrà unir al pressupost general.
4. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost, s’exposarà al públic
previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i presentar reclamacions.
S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari,
el Ple tindrà un mes per resoldre-les. Que el pressupost definitivament aprovat es publicarà al
butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n trametrà còpia a
l’administració de l’estat i la comunitat autònoma. També estableix que el pressupost entrarà en
vigor a l’exercici corresponent una vegada publicat al BOP. Finalment, disposa que si a l’iniciar-se
l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent es considerarà prorrogat
el de l’exercici anterior.
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5. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix que contra
l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs contenciós
administratiu.
6. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment en ocasió de
l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència
i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal
puguin depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos
generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que haurà de
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment de l’art. 168
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada
per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en què
s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació
d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el
grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla és el Ple de
la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases de règim
local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art. 47 de l’esmentada Llei.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Torà per a l’exercici 2020, el qual,
resumit per capítols es el següent:
PRESSUPOST
D'INGRESSOS
454.720,00
31.000,00
327.700,00
730.562,38
100,00
0,00
315.006,52
0,00
0,00
1.859.088,90

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
781.409,46
572.605,00
5.100,00
2.410,00
9.140,94
463.423,50
0,00
0,00
25.000,00
1.859.088,90
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SEGON.- Aprovar les Bases d’execució del pressupost
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual
es refereix.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
CINQUÈ.- Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes de
presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els
termes que estableix l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum
del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.”
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 en relació al document que es va presentar l’altre dia, s’ha fet algun retoc en
alguna partida perquè no s’ajustava a la despesa, en la reunió que es va fer ja es va dir que el
pressupost d’ingressos està agafat de la previsió de liquidació del 2019, en relació als impostos
cada any es el mateix perquè fa anys que no es toquen, ara s’està revisant la rústica (superfícies,
valor cadastral ); l’Ajuntament no ha tocat cap coeficient ni ha promogut res, aquesta revisió
suposarà més ingressos. Pel que respecta a l’apartat de despeses ja vam comentar els dos
projectes, Muralla i Abastament d’aigua, també s’inclou l’arranjament de la calefacció de la
Residència, el que no es va comentar era la Torre de Vallferosa que està en el pressupost de
2019, com a obra gran amb import superior a 160.000 €; respecte a camins l’import total no ha
variat però si que es va fer un retoc en la distribució de la despesa en funció de la superfície de
Llanera i Torà, fins ara no s’havia pogut posar la partida perquè hi havia una part del pressupost
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que es destinava a tornar crèdit. Amb el pressupost també s’aproven les bases d’execució i la
plantilla de personal.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) diu que
l’econòmica 33900 tal com està descrita no ens diu gran cosa, pregunta si correspon als ingressos
per les terrasses dels bars. També pregunta per l’econòmica 39900 (Altres ingressos diversos)
així com el contingut d’algunes aplicacions del pressupost de despeses del pressupost ja que el
concepte es genèric.
El Sr. Alcalde seguidament li respon les qüestions plantejades.
La Sra. Mercè VALLS I QUEROL, diu que ha preguntat als Ajuntaments de Cervera i de Ponts si
pagaven la factura de l’AMI i li van dir que sí. També manifesta que la partida que s’ha incorporat
del camp de futbol és bastant insuficient i que a hores d’ara ja s’hauria d’haver concretat línies de
subvenció, i que creu que s’hauria de destinar més diners a la celebració del Centenari del Futbol,
i li fa pena que a qui la celebració no sigui notòria, i que al seu entendre creu que s’hauria de fer
més inversió al camp de futbol. Respecte el tema de camins els felicita per si es pot incloure
partida, també està bé que s’hagi inclòs una partida per Llanera.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES) en relació a la celebració del centenari del futbol, diu que ella està anant
al darrera de l’equip però a ells els hi costa molt com a equip de futbol quedar i fer propostes.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta que al pressupost no hi ha ni el Casal ni la Caserna de
la Guardia Civil.
El Sr. Alcalde diu que el Casal quan hi hagi la resolució del PUOSC es quan s’haurà de mirar si es
pot incloure alguna cosa o no, i respecte a la Caserna hi haurà alguna novetat, però potser no és
un tema de pressupost.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A L’ANY 2020.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“PROPOSTA AL PLE D’APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A L’ANY 2020
Atès l’article 103 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei
27/2013, estableix que les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic, respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb
caràcter bàsic a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, i que la massa aprovada s’ha de
publicar a la seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en el termini
màxim de 20 dies.
Atès l’article 21 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, disposa que les quanties de les retribucions
bàsiques i l’increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels
funcionaris, així com l’increment de la massa salarial del personal laboral, s’han de reflectir per a
cada exercici pressupostari en la llei de pressupostos corresponent. No es poden acordar
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increments retributius que globalment representin un increment de la massa salarial superior als
límits que fixa anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal.
Atès que l’article 3.Dos del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic s’estableix que:
“L'any 2020, les retribucions de personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en
termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a l'antiguitat d'aquest. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l'increment del
0,25 per cent vinculat a l'evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les despeses d'acció
social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2020 respecte als de 2019.
Referent a això, es considera que les despeses en concepte d'acció social són beneficis,
complements o millores diferents a les contraprestacions per la feina realitzada que té com a
finalitat satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals de
l'esmentat personal al servei del sector públic.
.../...”
Atès que l’article 3.Quatre del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que:
“La massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst
en l'apartat dos d'aquest article, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de
comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per
aquest personal l'any anterior, tenint en compte, en còmput anual, l'increment vinculat a l'evolució
de l'PIB autoritzat en 2019.
S'exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions a el sistema de la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagi realitzat el treballador.”
Atès que en sessió plenària ordinària de data 7 de febrer de 2020 es va aprovar l’increment de les
retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2020, donat que en el Pressupost
prorrogat per l’exercici 2020 d’aquest Ajuntament hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a
l’increment retributiu, amb càrrec al Capítol 1 de despeses de personal, imports que s’han
incorporat en la redacció de la proposta d’aprovació del Pressupost del 2020.
De conformitat amb l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, l’article 52.2.j) 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 165 i 166 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 153.1 del
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local i la resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord
l’òrgan competent és el Ple.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Torà per l’any 2020,
que queda fixada en 440.563,46 euros.
SEGON.- Ordenar la publicació de les dades de la massa salarial laboral a la seu electrònica
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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:
La Sra. Secretaria diu que es un tràmit per comprovar que no hi ha augment salarial d’un any o
altre.
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONNECTIVITAT I
ACCÉS A L’ESPAI SOBRE MURALLA DES DE LA PLAÇA JAUME COBERÓ
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONNECTIVITAT I ACCÉS
A L’ESPAI SOBRE MURALLA DES DE LA PLAÇA JAUME COBERÓ
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vist el projecte executiu corresponent a les obres de CONNECTIVITAT I ACCÉS A L’ESPAI
SOBRE MURALLA DES DE LA PLAÇA JAUME COBERÓ, 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 62.421,81 € 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.
— 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 124 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.
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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 executiu 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 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:
El Sr. Alcalde diu que en la memòria valorada que es va presentar en la convocatòria de
subvenció hi havia previst fer un mur de formigó i després revestir-lo de pedra això va anar a la
Comissió de Cultura a Lleida perquè informessin el projecte, i van dir que per fer això s’havia de
demostrar en tot cas que abans hi havia una muralla sinó es fer un falç històric, a tal efecte, es va
fer un estudi arqueològic que a concloure que no hi havia existit cap muralla, aquí l’únic que es pot
fer és una passarel·la de fusta en forma de L, que és la solució que s’ha donat, per tant, no es
reconstrueix el tram de la muralla, actualment en les restauracions el que es fa és veure les
intervencions afegides i fàcilment removible en cas de canviar la moda. Aquesta convocatòria de
dinamització no permet la restauració de patrimoni, sinó actuació en vials. També els diu que va
venir el Sr. Marius Codina i que tant ell com l’alcalde creuen que allà hi ha existit una muralla, i els
explica perquè creuen això., no obstant la Comissió de Cultura no ho aprovaria, l’altra raó per tirar
endavant el projecte és per terminis de subvenció. Si això en un moment donat es vulgui
reconstruir es podrà fer. També es va fer un estudi geològic que va dir que aquest terreny aguanta
però es recomana una capa de terra a sobre i es planti unes plantes determinades. El tècnic
municipal li ha agradat molt aquesta solució de passarel.la de fusta.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que el que se li ha de donar és via abans de perdre la
subvenció, diu que li fa por que quan es pugui parlar amb les entitats hi hagi pros i contres i avui
sols es fa una aprovació inicial.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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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
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020
20/2020
21/2020
22/2020
23/2020
24/2020
25/2020
26/2020
27/2020
28/2020

DATA
TÍTOL
30/01/2020 Aixecament de l'objecció i contractació per urgència infermer/a
residència
30/01/2020 Aprovació nòmines mes en curs del personal
30/01/2020 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina del mes en curs i liquidacions
30/01/2020 Aprovació relació de factures
30/01/2020 Aprovació factures per omissió de fiscalització.
04/02/2020 Convocatòria Ple ordinari pel dia 7 de febrer de 2020
20/02/2020 Adjudicació del contracte de serveis per a l'elaboració d'un estudi
geològic del terreny de la Muralla
26/02/2020 Aprovació relació factures
26/02/2020 Aprovació de la sol·licitud de subvenció pel temporal provocat per
la borrasca Glòria
27/02/2020 Aprovació nòmines mes en curs del personal
28/02/2020 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina del mes en curs i liquidacions
28/02/2020 Aprovació factures per omissió de fiscalització.
28/02/2020 Aprovació incoació pressupost Ajuntament de Torà exercici 2020
28/02/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants mes en curs
28/02/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes en curs

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 la resolució número 20/2020 correspon a la contractació d’un geòleg
perquè es va tenir de fer aquest estudi per saber l’estat del terreny de la muralla.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta per la resolució número 14/2020.
El Sr. Alcalde diu que la persona que hi havia va trobar feina en un altre lloc, s’ha tingut de
contractar per urgència.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA, pregunta per la Resolució número 22/2020, concretament
quines actuacions s’han fet per les destrosses ocasionades per la borrasca Glòria.
El Sr. Alcalde explica les destrosses patides en el municipi i les actuacions que s’han efectuat.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, demana que els títols de les resolucions siguin més explícits si es
possible sense faltar al principi de la protecció de dades.
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6.- INFORMES D’ALCALDIA
•

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida dictada en el RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, PROCEDIMENT ORDINARI 88/19- Resolució
monarquia: 92/XII

El Sr. Alcalde informa que ha recaigut sentència que encara no és ferma, en relació al recurs
contenciós administratiu interposat per l’administració general de l’Estat contra l’acord de Plenària
de data 9de novembre de 2018 pel qual es aprovar la moció “APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.” , la
sentència estima parcialment el recurs interposat declarant nul·la i deixant sense efectes els
apartats c) i d) de la resolució recorreguda, deixant invariable la resta de la resolució impugnada.
No s’imposen costes.
•

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida dictada en EL RECURS
CONTENCIÓS NÚMERO 426/2018 ( procediment ordinari) promogut per l’Ajuntament, i
per la qual es declara la inadmissibilitat del recurs, i no s’imposen costes.

El Sr. Alcalde explica que aquesta sentència correspon a la declaració de lesivitat per l’interès
públic de l’acta de recepció de la urbanització de es obres d’urbanització del pla parcial PP2, i el
jutjat ens ha inadmès el recurs contenciós administratiu de lesivitat perquè es va plantejar com un
acte anul·lable i la jutgessa degut a les gravetats que s’hi presenten considera que s’ha de
declarar la nul·litat de ple dret de l’acta de recepció, l’advocat recomana presentar un recurs
d’apel·lació davant el TSJ de Catalunya. Si s’hagués presentat des de bon inici la nul·litat de ple
dret ( no existeix termini prescripció), en canvi declarar l’anul·labilitat d’un acte sí, termini
prescripció 4 anys des d’haver-se ocorregut els fets, per aquest motiu es va plantejar com un acte
anul·lable.
7.- PRECS I PREGUNTES.
•

La Sra. Laia CEREROLS SALA, regidora del grup municipal Junts per Torà (JUNTS), diu
que per les xarxes socials ha vist que hi ha prevista pel dia 16 de març una reunió amb
veïns d’Ardèvol sobre el camí municipal que enllaça Torà amb Ardèvol.
El Sr. Alcalde li respon que la regidora, la Sra. Isabel TORRES CRESPO, li va dir si estaria
disposat a fer una reunió amb aquesta persona i un cop se li va confirmar ha agrupat més gent, no
sabem si per fer pressió o no.
Seguidament la Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant ToràPrimàries Catalunya ( PRIMÀRIES) explica les converses mantingudes amb aquesta persona.
• La Sra. Laia CEREROLS SALA pregunta per la visita del Sr. Crispin.
El Sr. Alcalde diu que va trucar dient que vindria, es va anar a Vallferosa va fer una visita cordial
dins la diferència que hi ha en relació a la independència, se li va presentar algunes necessitats
que hi ha als camins. No hi va haver cap promesa.
•

La Sra. Laia CEREROLS SALA pregunta pel camí de l’Aguda arran del que ha vist a les
xarxes socials.
El Sr. Alcalde diu que s’ha demanat un pressupost en una empresa per veure quan valdria. Pel
camí de Torà a Ardèvol hi ha una actuació de 40.000€, però de moment no la podem fer si no
tenim la concessió d’un ajut, segons l’alcalde de Pinós arreglar aquest camí valdria entre 5000 € i
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6000€ però cal tenir en compte que seria una actuació per sobre, només tapant forats amb quitrà
sense tallar l’herba de les vores, en vista d’això s’ha sol·licitat un pressupost a una empresa més
propera per si es pot efectuar més bon preu.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal Junts per Torà (JUNTS), de diu que
depèn de la tipologia d’arranjament sumarà més o menys, es molt relatiu.
• La Sra. Laia CEREROLS SALA, pregunta pel cartell de l’entrada del poble.
El Sr. Alcalde diu que com a mínim fa 15 dies que li ha manat a l’agutzil que el retiri, fa temps que
te instruccions de que el tregui.
•

El Sr. Felip DURAN BLASI, regidor del grup municipal Junts per Torà (JUNTS), diu que
s’hauria de tallar l’herba de fora la Residència i podar els arbres, i que el parc està deixat.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, pregunta per la pista de pàdel, diu que s’està enfonsant.
El Sr. Alcalde li respon que és defecte de la urbanització de Les Pedrisses i no correspon arreglarho a l’ Ajuntament.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, pregunta pel camí de les escombraries.
El Sr. Alcalde li respon que les escombraries estan en procés de trasllat i no es netejarà fins que
no hagin fet el trasllat a la nova ubicació, hi haurà càmeres de vigilància.
•
•

El Sr. Felip DURAN BLASI, diu que la font de Can Porta està bruta.
El Sr. Felip DURAN BLASI, agraeix que hagin arreglat la Font dels Dolors.
El Sr. Alcalde li respon que el mèrit és de l’escombriaire.
• El Sr. Felip DURAN BLASI pregunta per la farola de la gasolinera de la Bon Àrea.
El Sr. Alcalde li respon que encara no hem cobrat res.
•

El Sr. Felip DURAN BLASI pregunta si a la Plaça de la Creu l’aigua dels arbres està
engegada.
• El Sr. Felip DURAN BLASI pregunta per la vorera de la Plaça de la Creu.
El Sr. Alcalde li respon que les obres de la vorera de la plaça de la Creu ja estan adjudicades.
•

El Sr. Felip DURAN BLASI pregunta sobre l’arbre de la Muralla.

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 23:20 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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