ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 2/2020
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

7 de FEBRER de 2020
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:00 hores
23:10 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar l’assumpte de l’ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 17 de gener de 2020).
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I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta
corresponent a la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 13 de desembre de 2019.
3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a
l’any 2020.
4.- Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell
Comarcal de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del
programa treball i formació.
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 rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre
2019 i informe de morositat.
7.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
8.- Informes d’alcaldia .
9.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS (17 DE GENER DE
2020).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 17 de gener de 2020.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
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, LA RECTIFICACIÓ D'UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN LA
TRANSCRIPCIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2019.
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Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL DETECTAT EN LA
TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TORÀ DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2019
Identificació de l’expedient: Sessió de Ple núm. 22/2019
Objecte: Rectificació error material detectat a l’acta de la sessió plenària de data 13 de desembre
de 2019.
Òrgan que resol: Ple
Caràcter de la resolució: Exhaureix la via administrativa
Observada una errada material en el punt sisè de l’acta de Ple ordinari de data 13/12/2019
corresponent a la dació en compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia, concretament en
les resolucions d’alcaldia núm. 232/2019 i 233/2019.
Aquesta acta ha estat aprovada en sessió plenària ordinària de data 17 de gener de 2020.
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques segons el qual les administracions públiques poden rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors, materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.
Vist que en l’acta de Ple ordinari de data 13/12/2019 en el punt el punt “6.- Donar compte de la
relació de decrets/resolucions d’alcaldia”, les resolucions d’alcaldia núm. 232/2019 i 233/2019 hi
consta el text següent.
.../...
232/2019
233/2019

28/11/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants
28/11/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes d'octubre

.../...
Quan hi hauria de constar:
232/2019

233/2019

28/11/2019 Aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia del
contracte per l'explotació del bar i el servei de manteniment de les
piscines municipals de Torà per la temporada d'estiu 2018-2019
28/11/2019 Concessió d'una targeta d'aparcament individual per a persones
amb disminució, en la modalitat de titular conductor
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Vista la normativa esmentada i la Llei reguladora de les bases del règim local, el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament que, adopti els
següents ACORDS:
PRIMER.- Rectificar l’errada material detectada a l’Acta de la sessió plenària ordinària de data 13
de desembre de 2019, concretament el punt sisè de l’acta corresponent a la dació en compte de la
relació de decrets /resolucions d’alcaldia , tal com consta en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Donar-se per assabentat de dites resolucions.
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 demana a la Sra. Secretaria que expliqui el punt.
La Sra. Secretaria diu que és una errada material fruit del “copiar pegar” en el redactat final de
l’acta ja que en la proposta presentada en el moment de donar compte en el ple era la correcta.
3.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A L’ANY 2020.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER A L’ANY 2020.

RETRIBUCIONS

DEL

PERSONAL

DE

D’acord amb l’art. 21 del TREBEP 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, hauran de reflectir-se per a cada exercici pressupostari en la
corresponent llei de pressupostos.
D’acord amb l’article 3 del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s’estableix:
• Un increment fix d’un 2%
• Un increment variable vinculat al creixement del PIB i aplicable a partir d’1 de juliol de
2020 i que com a màxim pot arribar a ser d’un 1% addicional (sempre i quan el
creixement del PIB sigui igual o superior al 2,5%, i si és inferior l’increment disminuirà
proporcionalment). A efectes d’aplicar aquest increment es prendrà de referència
l’estimació avanç del PIB cada any publicada per l’INE.
• Potestativament, es podrà destinar un 0,30% de la massa salarial per a fons addicionals
(requereix de negociació col·lectiva i es destina a mesures, com ara, la implantació de
plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements
específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de
destí, o l’aportació a fons de pensions).
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Les normes que regulen l’increment retributiu contingudes en aquest Reial Decret-llei tenen
naturalesa de norma bàsica, aplicable a totes les administracions publiques, s’estén no sols als
empleats del sector públic estatal , sinó també als del sector públic autonòmic i local.
Atès que a l’art. 3.Dos del Reial Decret-llei 2/2020, de 22 de gener, s’estableix que a l’any 2020,
les retribucions del 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 pels dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal
com a l’antiguitat del mateix. 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.
A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019
arribés o superés el 2,5 per cent s’afegiria amb efectes d’1 de juliol de 2020, altre 1 per cent
d’increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que se s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de
manera que els increments globals resultants seran:
PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
PIB igual a 2,4: 2,80 %.
Als efectes del disposat en aquest apartat, en allò que a l’increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avançament del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Una vegada publicat l’avançament del PIB per l’INE i, prèvia comunicació a la
Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball
de 9 de març de 2018, mitjançant Acord del Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas,
l’aplicació de l’increment del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les
Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
A més es podrà autoritzar un increment addicional del 0,30 per cent de la massa salarial per,
entre d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables ,
l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensió.
Atès que l’art. 3.Quatre del Reial Decret-llei 2/2020, de 22 de gener, 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 en
l’any anterior, tenint en compte, en còmput anual, l’increment vinculat a l’evolució del PIB
autoritzat pel 2019.
S’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes por despeses que hagués realitzat el treballador.
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Atès que l’art. 3.Cinc del Reial Decret-llei 2/2020, de 22 de gener, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que els funcionaris als que
resulta d’aplicació l’article 76 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat
por Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (EBEP), i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els termes de la
disposició final quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en desenvolupament
d’aquest, percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2020, les quanties referides a dotze mensualitats que es recullen a continuació:

Atès que l’art. 3.Nou del Reial Decret-llei 2/2020, de 22 de gener, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que les referències
relatives a retribucions contingudes en aquest Reial Decret-llei s’entenen sempre fetes a
retribucions íntegres.
Cal tenir en compte també que l’art. 3. Onze del Reial Decret-llei 2/2020, de 22 de gener, pel que
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix que
aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.13 i 156.1 de la Constitució.
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Atès que és voluntat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Torà aplicar l’increment legalment
contemplat per a l’any 2020 a les retribucions del personal funcionari i laboral al seu servei
Atès que consta al vigent Pressupost de l’Ajuntament crèdit adequat i suficient per fer front a
l’increment retributiu al que es fa referència, amb càrrec al Capítol 1 de despeses de personal.
NORMATIVA DE REFERÈNCIA
-

-

Resolució de 22 de març de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es
publica el II Acord Govern-Sindicats per la millora de l’ocupació pública i les condicions de
treball.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l aLlei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP)
Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven les mesures urgents en matèria
de retribucions en l’àmbit del sector públic.

De conformitat amb els articles 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, els articles 163 i 164 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel què 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 i 23.2 b) de la Llei 30/84, de 2 d’agost
i la resta de legislació aplicable, per a l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’increment de retribucions per a l’any 2020 d’un 2 per cent amb efectes des del
dia 1 de gener de 2020, més un increment variable vinculat al creixement del PIB aplicable a partir
de l’1 de juliol de 2020 i que com a màxim pot arribar a ser d’un 1 % addicional ( sempre i quan el
creixement del PIB sigui igual o superior al 2,5 €, i si és inferior l’increment disminuirà
proporcionalment).
SEGON.- Determinar que l’increment del 2% s’aplicarà a la nòmina del mes de febrer, en la qual
s’abonarà a més els endarreriments meritats des del dia 1 de gener de 2020.
TERCER.- Habilitar els mecanismes pressupostaris (transferències de crèdit entre partides) i
d’altra índole necessaris per a fer efectiu aquest acord.
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 Secretaria els diu que pels funcionaris l’increment és d’ofici però en canvi en el personal laboral
cal negociació sindical amb el representant dels treballadors, en el cas de Torà, però actualment
no n’hi ha, llavors el més adient és passar-ho pel Ple.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS)
pregunta si no hi ha cap representant dels treballadors.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO portaveu del Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES) li respon que no des de que va plegar l’infermer de la residència que és
qui l’era.
Seguidament els regidors obren un debat al respecte.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que és curiós que l’increment hagi de venir de fora i de forma
homogeneïtzada, considera que seria més lògic mirar cas per cas si correspondria aprovar un
increment salarial.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA, PER A LA REALITZACIÓ
D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS
D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ.
ANTECEDENTS
Atès que en data 22/01/2020 té entrada per EACAT ( registre entrada: E/000103-2020) i REN
2020/102, una còpia del conveni objecte d’aprovació, el text del qual és el que es transcriu
seguidament :
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORÀ I EL CONSELL COMARCAL DE LA
SEGARRA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ
Cervera, gener de 2020
REUNITS:
D’una part, Magí Coscollola Andreu, alcalde de l’ajuntament de Torà, amb CIF P-2527900-A, i amb
domicili a la plaça de la vall, 1 de Torà , que actua en representació de l’ajuntament de Torà.
I de l’altra, el Sr. Francesc Lluch Majoral, president del Consell Comarcal de la Segarra, amb CIF
P7500007E, i amb domicili a Passeig de Jaume Balmes, número 3, de Cervera, que actua en
representació del Consell Comarcal de la Segarra

MANIFESTEN
I.

Que el Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i millorar
l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de tres tipus d’accions:
accions d’experiència laboral, accions formatives i accions de coordinació.

II. Que el Consell Comarcal de la Segarra va presentar al Servei Públic de Catalunya, una
sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació a la comarca
de la Segarra i va rebre la resolució favorable per a la realització del programa.
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III. L’ajuntament de Torà ha presentat al Consell Comarcal de la Segarra un/s projecte/s
d’interès públic per desenvolupar les accions d’experiència laboral i de pràctica
professional de les persones participants al Programa.
IV. Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un
entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a
les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de manera conjuntural
o estructural, presenten especials dificultats d’inserció laboral, bé sigui pel temps que
porten en situació d’atur, pel seu escàs nivell de qualificació, per la manca d’experiència
professional o per una combinació de tots aquests factors.
V. Que el Consell Comarcal de la Segarra planteja la realització de tres projectes dins el
programa Treball i Formació :
a. Millorar i potenciar el manteniment d'instal·lacions municipals i zones verdes urbanes
i periurbanes.
b. Suport administratiu i assistent de serveis en projectes supralocals
c. Suport en projectes al Consell Comarcal de la Segarra
VI.

Que l’article 175.1 del ROAS senyala que la comarca pot prestar serveis municipals en
virtut de delegació o conveni, de conformitat amb les previsions establertes en el
Programa d’Actuació Comarcal.

VII. Que l’article 307.2 del ROAS diu: "En virtut del conveni, una entitat o administració pot
gestionar un servei competència d’una altra, sense que aquesta perdi la titularitat."
VIII. Que l’article 11 de la Llei 40/2015, de Regim Jurídic del sector públic estableix la
possibilitat de que una Administració Pública pugui encomanar a altre entitat de caràcter
administratiu la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis per raons
d’eficàcia o quan el primer no disposa del mitjans tècnics idonis pel seu exercici, la qual
cosa no implica cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del
seu exercici.
Per tot el que resta manifestat, ambdós parts convenen els següents
PACTES:
PRIMER.- OBJECTE DEL CONVENI
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Segarra i l’Ajuntament de Torà per desenvolupar conjuntament el projecte emmarcat dins el
programa Treball i Formació.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Torà autoritza expressament al Consell Comarcal de la Segarra
per tal que presti el servei esmentat previ encàrrec, a través dels participants contractats en el
marc del Programa de Treball i Formació .
SEGON.- TITULARITAT DEL SERVEI
L’ajuntament de Torà es reserva les facultats inherents a la titularitat competencial dels serveis.
TERCER.- PRESTACIÓ DEL SERVEI
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El servei que es prestarà mitjançant el present conveni consisteix en l’execució de les accions
d’experiència laboral que es realitzaran en el seu municipi, en el marc del Programa Treball i
Formació, consistirà en els següent:
−

Millorar i potenciar el manteniment d'instal·lacions municipals i zones verdes urbanes i
periurbanes.

−

Suport administratiu i assistent de serveis en projectes supralocals

L’Ajuntament de Torà no podrà fer una reassignació de tasques al treballador/a que no estiguin
relacionades amb el lloc de treball i establertes en el projecte.
El Consell Comarcal de la Segarra es farà responsable de la formació de prevenció de riscos
laborals i les mesures de salut laboral.
El servei esmentat es prestarà d’acord amb el calendari aprovat per Gerència del Consell, en
funció dels encàrrecs dels ajuntaments
Que l’Ajuntament de Torà s’encarregarà d’establir una persona de referència per a que
s’encarregui de gestionar les tasques esmentades els dies disposats al municipi.
QUART.- DURADA
La durada d’aquest conveni és d’un any, sens perjudici que es pugui prorrogar anualment fins un
màxim de quatre anys, l’ajuntament caldrà que cada anualitat acordi expressament la voluntat
de prorrogar el conveni i aprovi l’addenda/annex. Abans de finalitzar el termini anterior les parts
podran acordar una nova pròrroga fins a quatre anys més.
CINQUÈ.- COST DEL SERVEI
S’estableix mitjançant l’addenda/annex que s’adjunta al present conveni.
SISÈ.- EXTINCIÓ
El conveni s’extingirà :
a) Per mutu acord de les parts signatàries
b) Pel venciment del termini sense acord exprés de pròrroga
c) Per incompliment per una de les parts de les obligacions convingudes. En aquest supòsit, la
part lesionada plantejarà la qüestió davant l’altra part en via administrativa.
d) Per altres causes previstes en la normativa vigent d’aplicació
SETÈ.- RÈGIM JURÍDIC
En allò no previst en les clàusules anteriors, regirà, en allò que resulti d’aplicació :
a) El Programa d’Actuació Comarcal
b) El 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
c) El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
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d) La resta de normativa sobre contractació pública, de règim local aplicable als ens locals
de Catalunya i de règim jurídic i procediment administratiu del sector públic.
El conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració entre administracions i
al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la resolució i
els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present Conveni, s’han de solucionar per
acord de les parts observant els principis reguladors de l’actuació administrativa previstos a
l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya que siguin d’aplicació.
Les parts constitueixen una Comissió de Seguiment i Control integrada per un màxim de dos
representants de cada part per tal de resoldre els conflictes interpretatius i aplicatius de forma
democràtica i deixant constància dels acords presos en Acta. Aquesta comissió es reunirà sempre
que ho sol·licitin les parts, i també serà la responsable d’acordar la forma de finalitzar les
actuacions en curs en cas d’extinció anticipada.
En defecte de normes pròpies, el funcionament d’aquesta comissió s’adequarà al règim jurídic
dels òrgans col·legiats previst a la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
VUITÈ.- JURISDICCIÓ
Per a qualsevol dubte, litigi o interpretació que pogués derivar-se del present Conveni, les parts es
sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de lo Contenciós Administratiu amb
competència sobre el Terme Municipal de Cervera
En prova de conformitat, signen aquest document en duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc
i data més amunt indicats.
EL PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL
DE LA SEGARRA

L’ALCALDE/SSA

Francesc Lluch Majoral

Magí Coscollola Andreu”

FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
-

Article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 52 del DL 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 9 i ss, 47 i ss, 140 i ss de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Article 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
Article 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
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-

informació pública i bon govern.
Article 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple.
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal
de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i
formació.
SEGON.- Notificar l'acord d'aprovació del Conveni al Consell Comarcal de la Segarra, d'acord
amb l'establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació.
QUART.- Trametre el conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde, o persona en qui delegui, per a la signatura dels documents
necessaris per fer efectiu el present acord, de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que aquest conveni permet tenir el reforç de brigada per 6 mesos i el de l’oficina
per un any, el cost és de 1.600,00 € anuals, no arriba a 45 €/mes per treballador.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), pregunta si aquestes persones podrien treballar en
qualsevol dependència ja que a l’Escola Sant Gil els faria falta una persona de suport.
El Sr. Alcalde diu que és un programa subvencionat i per unes ofertes de treball amb uns perfils
determinats.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
hi ha municipis i escoles en què tant els pares, l’escola com l’Ajuntament han pressionat al
Departament d’Ensenyament perquè posi reforços i ho han aconseguit.
El Sr. Alcalde diu que li doni més informació per tal de poder fer, si cal, alguna gestió.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
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:
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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
261/2019
262/2019

DATA
TÍTOL
31/12/2019 Aprovació relació factures
31/12/2019 Aprovació relació factures omissió de fiscalització

NÚMERO
1/2020

DATA
TÍTOL
09/01/2020 Aixecar la suspensió i continuar amb la tramitació de l'expedient de
llicència urbanística d'obres
09/01/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa del servei de
cementiri
14/01/2020 Convocatòria Ple ordinari pel dia 17 de gener de 2020
14/01/2020 Compensació de deutes amb la LID resolució d’alcaldia núm.
2/2020 i devolució ingrés indegut
14/01/2020 Adjudicació del contracte menor de serveis d'intervenció preventiva
de sondatge a al muralla de Torà
22/01/2020 Aprovar sol·licitud llicència urbanística d'obres expedient 40/2019
24/01/2020 Contractació per emergència de les actuacions a efectuar de
caràcter urgent en el municipi arran de la borrasca Glòria
27/01/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per
l'expedició de documents administratius
27/01/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa del servei de
cementiri emeses en el mes de gener
27/01/2020 Aprovació de la sol·licitud de subvenció del Pla de dinamització
local anualitat 2019 davant de la Diputació de Lleida per l'actuació
d'urgència per l'estabilitat i la seguretat del tram de la muralla del
carrer Llanera
29/01/2020 Adjudicació contracte menor de serveis d'aixecament topogràfic
zona muralla al c/ Llanera de Torà ( Lleida)
30/01/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants mes en curs
30/01/2020 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes en curs

2/2020
3/2020
4/2020
5/2020
6/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020

11/2020
12/2020
13/2020

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. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
el seu grup vol saber algunes coses sobre la Muralla però que ja ho faran en el torn de precs i
preguntes.
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6.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS FETES AL MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA:
INFORMES TRIMESTRALS DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT I PERÍODE MIG DE
PAGAMENT A PROVEÏDORS 4RT TRIMESTRE 2019 I INFORME DE MOROSITAT.
Acord: El Ple de la corporació es dona 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:
QUART TRIMESTRE 2019:
Pagaments realitzats en el trimestre: 104.128,59 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 24.540,61 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
QUART 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 4r TRIM. 2019: 18,27 dies
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INFORME DE MOROSITAT
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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 els informes que s’envien trimestralment a Hisenda.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) diu que
als Ajuntaments només se’ns està collant i ells en canvi no t’ajuden.
El Sr. Alcalde diu que el problema el tenim en el finançament local.
7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST 2012-2022.
Acord: El Ple de la corporació es dona per assabentat de l’informe d’intervenció de data 31 de
gener de 2020 corresponent al seguiment i finalització del Pla d’ajust regulat en el Reial Decret-llei
4/2012 i que seguidament es transcriu:
“INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL REAL
DECRETO-ley 4/2012. 4º TRIMESTRE 2019
Habiendo sido aprobado por el Pleno de la entidad “Ajuntament de Torà” y por el Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas el Plan de ajuste, al que se refiere el artículo 7 del Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales, por esta Intervención se emite el presente informe.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
• Artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
•
Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
INFORMO
Visto que en fecha de emisión de éste informe no se terminado la contabilización de ingresos y
gastos para el ejercicio 2019, por lo que se hace una estimación de las medidas contempladas en
el Plan, no obstante en fecha de 30 de diciembre de 2019 se efectuó una amortización anticipada
del importe pendiente del préstamo relacionado con el plan de ajuste dando por finalizado el plan
de ajuste, por lo que éste será el último seguimiento y comunicación a efectuar al respeto.
Este es el informe que se emite y se somete a superior criterio de la Corporación.”
Aquest informe s’ha emès d’acord amb les dades comunicades.
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. Secretària diu que amb l’amortització anticipada del l’import pendent del préstec efectuada
abans d’acabar l’any es dona el pla d’ajust per finalitzat.
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8.- INFORMES D’ALCALDIA .
• Pla de dinamització local 2019
El Sr. Alcalde diu que en el Ple anterior no se sabia com es finançava l’actuació denominada
“Actuació d’urgència per l’estabilitat i la seguretat del tram de la Muralla del carrer Llanera” que té
un cost de 76.000,00 €, per aquesta actuació es disposa d’una subvenció del Departament de
Cultura per import de 16.000,00 € i s’acabarà de finançar amb l’ajut que s’ha sol·licitat dins del Pla
de dinamització de la Diputació de Lleida que són uns 43.000,00 €, aquest import de subvenció és
una quantitat segura, un cop estigui redactat i aprovat el projecte executiu es licitarà l’obra.
Seguidament afegeix que pel que fa al primer tram ha d’estar fet abans del 30 de juny de 2020 i
segurament que en un futur s’haurà de fer una 3a. fase, l’avantatge serà que tindrem els
documents tècnics apunt i es presentaria aquesta actuació de la Muralla a l’1,5% cultural de
Madrid però ja s’acabarà de parlar.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS) parla de
les adjudicacions de contractes menors que consten en la relació de decrets.
El Sr. Alcalde li respon que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Lleida ens va exigir que
s’efectués una intervenció arqueològica per tal de comprovar la continuïtat o no de la muralla, així
com comprovar la topografia del terreny abans del redactat del projecte executiu, es van sol·licitar
tres pressupostos i es va adjudicar a la proposta més econòmica.
• Mancomunitat d’abastament d’aigües del Solsonès (MAAS)
El Sr. Alcalde diu que ha tingut una reunió amb la MAAS, i ha anat molt bé perquè no hi haurà
problemes perquè el municipi de Torà pugui incorporar-se en un futur a la MAAS. De fet, el 1983
l’Ajuntament de Torà va prendre un acord de Ple demanant la entrada de Torà a la MAAS però en
aquell moment el municipi de Llobera ho va vetar. Ara es buscarà la documentació que es va
tramitar en el seu moment, atès que ens l’han sol·licitat, també els ha dit que Torà ja va sortir del
Pla Comarcal i que el contracte de concessió de l’aigua amb l’empresa de aigua està finalitzat,
estan fora de contractes i pròrrogues i per tant estem lliures per incorporar-nos a la MAAS si el Ple
ho considera. Afegeix que la MAAS està en procés de modificació dels estatuts, i una cosa que
trauran serà el dret a veto perquè els dificulta la gestió , arribant al punt que els ha quartat de fer
alguna obra necessària perquè algun Ajuntament s’ha quadrat i no ha votat a favor.
9.- PRECS I PREGUNTES.
•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta quan tindrà el Sr. Raimon Guitart l’informe/auditoria sobre la Concessió de
l’aigua.
El Sr. Alcalde li respon que s’ha de tenir com a molt tard el mes de maig.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta quan es produirà la modificació dels estatuts per
part de la MAAS.
El Sr. Alcalde li respon que ja ho tenen molt avançat els córrer pressa fer-ho aviat perquè han
d’adaptar els estatuts a la normativa.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta en quina situació s’està amb Cassa.
La Sra. Secretària diu que cap, no s’està bé, ja s’ha dit en diverses ocasions, s’han de decidir no
es pot continuar així, la pròrroga de ROAS fa referència a una situació excepcional i no per donar
cobertura temporal a una situació irregular.
El Sr. Alcalde diu que si la MAAS no ens diu res haurem de licitar el contracte pel temps just si no
ens podem incorporar a la MAAS de forma immediata.
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•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si les subvencions de l’IEI s’ha demanat i que
ens han donat.
El Sr. Alcalde li respon que això ja ho va explicar en el Ple passat, no obstant, ho torna a explicar,
seguidament ho explica, finalitza la explicació dient que no han donat res. Continua dient que ara
la Diputació de Lleida ha reduït els ajuts directes i això es convertirà en més diners en línies d’ajut
com seran les de dinamització.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si està formada la Comissió de Vallferosa.
El Sr. Xavier NIÑEROLA XUCLÀ, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
– Acord Municipal (ERC-AM), diu que demà hi ha convocada una reunió de guies i s’ha esperat
que s’hagin fet les Assemblees dels Amics de la Torre de Vallferosa com de l’APACT i axí després
constituir la comissió.
• La Mercè VALLS QUEROL, pregunta si es disposa de la memòria dels desperfectes ha
provocat el temporal Glòria en el municipi.
El Sr. Alcalde diu que s’està redactant, seguidament explica al Ple els desperfectes produïts pels
danys del temporal.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si ***** està ****.
El Sr. Alcalde li respon que hi va haver dues discussions sobre la col·locació de les lones en el
pavelló, concretament perquè s’havien de col·locar per la festa de Sta. Àgueda i treure-les perquè
s’havia de disputar un partit de bàsquet i després tornar-les a posar pel Carnaval, seguidament
explica de forma més exhaustiva la discussió.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que la calefacció del pavelló estava massa alta per la
festa de Santa Àgueda i també que hi havia desperfectes als banys i molta brutícia durant
la nit.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), li diu que hi ha molt incivisme.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta qui supervisa des de l’ Ajuntament les obres del
gas.
El Sr. Alcalde li respon que entre tots una mica.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), diu que moltes vegades ha cridat l’atenció a la constructora per les
mesures de seguretat i ha intentat parlar varies vegades amb el cap d’obra i entre dilluns i dimarts
asfaltaran, anivellaran i fresaran llavors es passarà a revisar.
• El Sr. Felip DURAN i BLASI, regidor del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
hi ha un carrer on no ho han deixat bé perquè van destrossar un baixador d’aigua.
El Sr. Alcalde demana als regidors que si veuen coses ho diguin.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que la percepció és que l’equip de govern, tret de la regidora
la Sra. Isabel Torres Crespo, no han supervisat massa les obres, afegeix que s’hauria de
senyalitzar els punts de les obres sobretot a la nit.
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 23:10 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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