ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 4/2020
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

12 de JUNY de 2020
Ordinària
Videoconferència
21:45 hores
00:20 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
La sessió es realitza pel sistema de vídeo-conferència, degut a la pròrroga fins a les 00:00h del dia
21 de juny de 2020 disposada pel RD 555/2020, de 5 de juny, de l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 declarat pel RD 463/2020, de 14 de març,
de conformitat amb el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local (afegit per la disposició final 2ª del RD-Llei 11/2020, de 31 de març), en
l’expedient hi consta les declaracions responsables aportades pels regidors i regidores de trobarse en territori espanyol.
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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 ( 13 de març de 2020).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 72/2020 i el funcionament dels
òrgans col·legiats de l’ajuntament de Torà
3.- Aprovació, si escau, la revisió i actualització del pla director de l’aigua del municipi de
Torà
4.-.Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria de diversos serveis
comarcals i la seva addenda
5.- Aprovació, si s’escau, la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica,
relativa al servei d’urbanisme i la seva addenda
6.- Aprovació, si escau, de l’expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdit
7.- Aprovació, si escau, la moció de la societat de caçadors l’escapada Claret, st. Serni i
Cellers
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
9.- 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 1rt trimestre
2020.
10.- Informes d’alcaldia .
11.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
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1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS (13 DE MARÇ DE
2020).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 13 de març de 2020.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Intervencions:
El Sr. Alcalde dona per començat el Ple a les 21:45h.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
a l’acta en el punt corresponent a l’aprovació del pressupost no hi figuren totes les intervencions
que el seu grup va fer, és conscient de què la intervenció va ser molt llarga i que si bé és cert, que
en l’acta hi figuren les intervencions més destacades, no obstant, troba a faltar-hi les altres.
El Sr. Alcalde li diu que l’acta és una recopilació reduïda de les intervencions i si hi ha un tema
important que volen que consti a l’acta i que s’incorpori s’ha de dir.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
bàsicament el que els interessava es que es tingués constància de totes les seves intervencions, i
del seu posicionament en determinats aspectes del pressupost, i que segons ella tal com està
redactat això queda una mica difuminat i no hi veu reflectit altres punts que voldria que hi
constessin, demana que no s’aprovi l’acta.
El Sr. Alcalde li diu que l’acta s’ha d’aprovar i que si volen que hi consti quelcom que ho manifestin
ara i s’incorporarà sense cap problema.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, li respon que el seu grup hauria d’estudiar les intervencions que
hi troben a faltar.
La Sra. Secretària diu que l’acta és una relació succinta de les intervencions que s’efectuen, no
obstant, si en futures ocasions volen que a l’acta hi figuri les intervencions d’una forma concreta
els hi demana que li indiquin i les recollirà de la forma més explícita possible.
El Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), esmena el punt 2, corresponent a l’aprovació del
pressupost, el nombre de regidors presents ha de ser 8 enlloc de 9.
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 amb la inclusió de l’esmena efectuada que s’incorpora en
el seu redactat final.
I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 72/2020 I EL
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
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,
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“APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 72/2020 I EL
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Vista la Resolució d’alcaldia núm. 72/2019 de data 19/05/2020 que es transcriu a continuació,
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 73/2015
FUNCIONAMENT TELEMÀTIC DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Atès que l'evolució de coronavirus COVID-19 ha creat una situació d'emergència sanitària sense
precedents, que va portar al Govern estatal a decretar l'estat d'alarma per Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.
Atès que aquesta situació d’estat d’alarma, i les mesures de limitació de la lliure circulació de les
persones imposades, han afectat també el funcionament ordinari dels ens locals, dificultant la
celebració de les reunions dels seus òrgans de govern de manera presencial.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris,
de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica que, en la seva Disposició
Addicional Tercera, disposa que:
1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de
força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la
situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans
col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans
electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de
les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en
què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en
temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes
deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva
difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
Atès que el Govern de l’Estat, mitjançant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19
, va aprovar una modificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LBRL), per
facilitar a les entitats locals la possibilitat de convocar i celebrar sessions dels seus òrgans
col·legiats i adoptar acords a distància per mitjans electrònics, tot afegint un nou apartat 3 a
l’article 46, que disposa:
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«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave
riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los
órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de
la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto
de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y
adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su
identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real
durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público
o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias,
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten”.
ATÈS que L’ajuntament de Torà no disposa de Reglament Orgànic Municipal (ROM)
ATÈS que la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, disposa que la convocatòria de
les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que se celebri a distància i que, a aquests efectes l’estat d’alarma acordat pel
Govern de l’Estat, justifica en si mateix la concurrència dels requisits per al funcionament
electrònic dels òrgans col·legiats mentre duri aquesta situació.
ATÈS els requisits que estableixen tant el Decret llei 7/2020 com l’apartat 3 de l’article 46 de la
LBRL, i que d’acord amb aquests, als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s’haurà
de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.,
ATÈS que, mitjançant resolució de data 14/04/2020, aquest ajuntament es va adherir al servei de
videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per
celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que
preveu la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.
Els articles 21.1.a), 21.1.c) i 21.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, atribueixen a l’Alcaldia respectivament, la direcció del govern, convocar i presidir les
sessions de Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals quan així
s’estableixi en disposició legal o reglamentària, l’administració municipal i competències per
adoptar, personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o
greu risc dels mateixos, les mesures adequades i necessàries, donant compte al Ple de
l’Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té conferides per la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR el desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació, amb caràcter excepcional i durant la vigència de l’estat d’alarma, de
conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local
i la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de 17 de març de mesures urgents en
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matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport pública i en matèria tributària i econòmica.
SEGON.- APROVAR les següents instruccions de funcionament i desenvolupament de les
sessions plenàries que es celebrin telemàticament:
- Requeriments de la disposició addicional tercera Decret llei 7/2020:
-La convocatòria de les sessions motivarà la concurrència o manteniment de la situació que
justifica excepcionalment que se celebri a distància.
- En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part del plenari poden
trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els
telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut
de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i
intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
- Els mitjans electrònics emprats han d’assegurar que no es produeixin interferències externes, la
seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat
en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
- Amb anterioritat a l’inici de la sessió, els membres del ple de la corporació hauran de tenir
garantit el funcionament òptim del programari d’accés amb els corresponents equips. En aquest
sentit, els membres hauran d’estar en disposició de connectar-se amb una antelació de 15 minuts
a l’inici de la sessió.
-

Constitució de la sessió:

El Ple es constituirà amb l'assistència telemàtica d'un terç del nombre legal dels seus membres,
que en cap cas podrà ser inferior a 3, entre els quals ha de ser-hi l’Alcalde/essa. Aquest quòrum
s’haurà de mantenir durant tota la sessió.
Referència a la segona convocatòria: s’entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa
hora, dos dies després, d’acord amb l’establert en l’article 90 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de els entitats
locals)
En tot cas, serà requisit necessari l'assistència telemàtica de la secretaria de la corporació o qui
legalment el substitueixi per a la celebració de la sessió. També de la intervenció municipal quan
sigui preceptiva la seva assistència.
-

Desenvolupament sessió:

La secretaria de la corporació prendrà nota dels assistents en cada moment del Ple als efectes del
còmput dels quòrums oportuns. Durant la sessió i de manera continuada, haurà d’identificar
visualment i acústicament, mitjançant vídeo i àudio, els assistents al ple.
En el cas que algun regidor/a es desconnecti per dificultats tècniques en les comunicacions, es
posarà en pausa la videoconferència, i es reprendrà la sessió en el moment que la secretaria
acrediti la visualització de tots els/les assistents.
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La desconnexió de l’Alcalde/essa o de la secretaria, suposarà automàticament la suspensió del
Ple, que es reprendrà un cop recuperi llur connexió.
El/La alcalde/ssa obrirà i aixecarà les sessions i dirigirà les deliberacions, concedint els torns
d'intervencions.
Únicament es tractaran a les sessions els assumptes que figurin en l’ordre del dia, llevat que hi
estiguin reunits tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el
vot favorable de la majoria absoluta.
- Votació:
La votació es realitzarà de forma individual i en veu alta. L’Alcalde/essa del ple serà
l’encarregat/da de formular la pregunta sobre el sentit del vot a cadascun dels regidors o regidores
que, podran expressar-lo a favor, en contra o abstenció, considerant-se que hi ha abstenció quan
iniciada la deliberació d’un punt concret es desconnecta un regidor o regidora i no es torna a
connectar abans de la votació –sempre i que sigui per causes alienes a aquest o aquesta
Durant la votació individual de cada regidor o regidora, l’alcalde/essa de l’òrgan haurà de donar un
temps prudencial per a què la secretaria de l’òrgan pugui visualitzar o escoltar i anotar, un a un, el
sentit del vot dels membres de la Corporació. Una vegada sumats els vots, el President
proclamarà el resultat i si s’ha adoptat o no l’acord.
- Gravació de les sessions:
El sistema permet l'enregistrament (gravació), però el tractament de la gravació no es podrà
entendre en cap cas com a videoacta si no té els requisits legals ni tècnics com per garantir-ne la
certificació. En cas que es realitzi alguna sessió d’òrgans col·legiats sense aquest sistema de
videoacta, per a la celebració telemàtica d’aquestes sessions es considerarà la gravació com a
element de suport, no substitutori a l’acta oficial convencional. S’entendrà, per tant, com a
gravació de suport per a la transcripció de l’acta oficial, assistència a la mateixa, havent-se de
conservar seguint aquests valors associats com a suport a l’elaboració de l’acta i seguint els
criteris de conservació i preservació digital de la política de gestió documental municipal.
En el cas que es realitzin sessions d’òrgans col·legiats amb un sistema certificat de videoactes, la
gravació s’ha d’integrar amb el gestor d’expedients corporatiu i garantir, així mateix, el format i
característiques de preservació, accés i seguretat, tant tècnics com tecnològics, determinats i
explicitats en el Sistema de gestió integrat de l’Ajuntament.
-

Caràcter públic de la sessió plenària:

Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions es preveurà la seva difusió per mitjà de
qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
En concret, les sessions plenàries seran retransmeses en directe pel canal Youtube.
- Preparació i informació prèvia.
Els i les membres del Ple o de l’òrgan col·legiat corresponent hauran de tenir garantit el
funcionament òptim del programari d’accés amb anterioritat al desenvolupament de la sessió amb
els equips portàtils i telefònics que des de la corporació es posin a la seva disposició. En relació a
aquest extrem, des de l’Ajuntament es faran les proves prèvies necessàries per garantir la
funcionalitat correcta de la sessió, quedant al marge els possibles problemes tècnics per factors
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

externs que no es puguin preveure amb anterioritat a la celebració de les sessions. L’Ajuntament
oferirà suport tècnic amb anterioritat als membres dels òrgans col·legiats i en especial del Ple
municipal, per tal d’explicar el funcionament del programari seleccionat. Per fer efectiu aquest
extrem caldrà que amb una anterioritat de 30 minuts a l’inici de la sessió els i les membres dels
òrgans col·legiats de la corporació hauran d’estar a disposició física i tècnica per a connectar-se a
distància en temps real. En cas que algun membre no pugui garantir aquesta disposició, hauran
de personar-se físicament a les dependències municipals per tal de garantir el desenvolupament
normal de la sessió.
TERCER.- APROVAR les anteriors instruccions per a la resta d’òrgans col·legiats de la
Corporació, en allò que resulti d’aplicació.
QUART.- RATIFICAR aquesta resolució, en la primera sessió ordinària que se celebri.”
Per tot, l’exposat es proposa al Ple de la Corporació adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’alcaldia número 72/2020 de data de 19 de maig de 2020.
SEGON.- APROVAR el desenvolupament de forma telemàtica de les sessions dels òrgans
col·legiats de la Corporació, amb caràcter excepcional i durant la vigència de l’estat d’alarma, de
conformitat amb l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local
i la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 de 17 de març de mesures urgents en
matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport pública i en matèria tributària i econòmica.
TERCER.- APROVAR les instruccions de funcionament i desenvolupament de les sessions
plenàries que es celebrin telemàticament amb el contingut que consta en l’antecedent de l’acord,
així com per la resta d’òrgans col·legiats de la Corporació, en allò que resulti d’aplicació.
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 això fa referència al funcionament dels òrgans col·legiats de forma
telemàtica.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE
L’AIGUA DEL MUNICIPI DE TORÀ.
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, DE L’ACTUALITZACIÓ
D’ABASTAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI DE TORÀ

I

REVISIÓ

DEL

1.- ANTECEDENTS
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PLA

DIRECTOR

1.1.- Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua a través de la Resolució TES/2689/2017, de 2 de
novembre, va convocar la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de
plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (ref. BDNS 370379). I va atorgar a
l’Ajuntament de Torà una subvenció per import de 8.552,63 €.
1.2.- Atès que per Resolució d’alcaldia núm. 255/2019 de data 30/12/2019 es va adjudicar per
contracte menor a l’empresa Ecostudi Sima, slp els treballs de revisió i actualització del pla
director d’abastament d’aigua al municipi de Torà.
1.3.-L’objecte del Pla Director d’Abastament és analitzar la infraestructura actual del municipi de
Torà, analitzar les alternatives existents per tal d’incrementar els recursos disponibles així com
millorar i adequar el conjunt de les instal·lacions d’abastament tenint en compte la demanda futura
degut al creixement de la població i les activitats econòmiques.
Pel que fa a la proposta d’actuacions futures, el pla es centra en:
- Assegurar l’abastament d’aigua potable a la població, sempre en quantitat suficient i amb una
pressió adequada a cada punt de la xarxa, amb un control de les fuites i per tant, optimitzant el
rendiment general de les instal·lacions.
- Assegurar la qualitat de l’abastament d’acord amb els requeriments legals vigents.
- Estudiar la viabilitat d’implantació de sistemes de telecontrol d’acord amb les característiques
específiques dels municipis de muntanya (orografia, falta de telecomunicacions, etc.)
1.3.- Atès que en data 26 de juliol de 2019 es va crear pel Ple la Comissió de l’Aigua, la qual té
caràcter de comissió informativa especial i que respon a un assumpte concret, concretament a
l’estudi del cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta, subministrament d’aigua potable, entre
d’altres)
1.4.- Atès que en data 08/06/2020 la comissió de l’aigua ha emès dictamen favorable a la proposta
d’acord.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
-L'article 3.1.g) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que la Generalitat de Catalunya ha
d'ordenar l'exercici de les seves competències en matèria d'aigües i obres hidràuliques, de
conformitat, entre d'altres, amb el principi de promoció de les actuacions necessàries per pal·liar
els dèficits i desequilibris hidràulics. L'adopció d'aquesta iniciativa té per objecte que els ens locals
disposin d'un pla director del servei on s'indiquin les principals deficiències del sistema i es
proposin les actuacions necessàries amb la valoració econòmica i el calendari d'aplicació de
manera que s'assoleixi una millora general en les prestacions de les xarxes locals d'abastament i,
en conseqüència, afavorir una millor gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi.
- L'article 4.h) i l’apartat j) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la Generalitat
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l'establiment d’ajuts econòmics a les corporacions locals, les entitats i els particulars per a la
realització dels objectius de la planificació hidrològica, així com la promoció i l'execució de les
actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits, i que l'article 8.1
atribueix a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, l'exercici
de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües.
— 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 25, 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2.2. En virtut de l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, l’aprovació dels projectes d’obres correspondrà als diferents òrgans de les
entitats locals, segons la distribució de competències en matèria de contractació, a no ser que la
seva execució comporti l’expropiació forçosa, en el cas del qual correspondrà al ple de la
corporació.
2.3. D’acord amb l’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, estableix que serà competent
el ple per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, en el mateix
sentit que l’article 22.2.ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la revisió i actualització del PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT
D’AIGUA AL MUNICIPI DE TORÀ, redactat per l’empresa Ecostudi Sima, SLP.
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.- Comunicar aquest acord i trametre el Pla director d’abastament d’aigua al municipi de
Torà a l’Agència Catalana de l’aigua als efectes de justificatius de la subvenció atorgada.
QUART.- Peu de recursos. L’aprovació inicial és un acte és de tràmit, no posa fi a la via
administrativa i no és susceptible d’impugnació separada per mitjà de cap recurs. En cas que
l’aprovació esdevingui definitiva serà una resolució, que posarà fi a la via administrativa i serà
susceptible d’impugnació separada per mitjà de recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats
del contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos. L’acte es podrà recórrer
facultativament per mitjà de recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant de l’òrgan
que va dictar-lo o en el seu delegant, quan l’acte es dicti per delegació, presentant la interposició
d’aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no
transcorri el seu termini per a resoldre i notificar i que serà d’un mes.”
Intervencions : En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
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El Sr. Alcalde explica que el Pla director d’abastament d’aigua al municipi, és un document molt
extens que inclou un inventari de les canonades, plànols, fotografies de la xarxa d’abastament
d’aigua existent i també posa de manifest les parts que s’han de renovar i millorar. Aquest pla es
va elaborar per primera vegada el 2008 i ara al disposar d’una subvenció, s’ha considerat idoni
revisar-lo i actualitzar-lo.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu
que s’han revisat el pla, i han constatat que hi havia molta substitució de canonada per materials
més nous. També han vist que moltes de les inversions que hi consten ja estaven plantejades en
el Pla director de l’any 2008, llavors la pregunta que els hi sorgeix és si pel fet de no tenir el pla
director actualitzat pot penalitzar la sol·licitud de l’obra d’aigua que es va presentar en el PUOSC.
El Sr. Alcalde li respon que en el PUOSC no es té en compte si el municipi té o no un pla director
de l’aigua, en canvi si que puntua en les convocatòries de l’ACA, però fins ara en totes les
sol·licituds presentades a l’ACA s’ha puntuat el Pla director vigent que és de l’any 2008 i no se’ns
ha dit res, no obstant, per evitar possibles problemes en convocatòries futures s’ha decidit revisar i
actualitzar el pla director vigent.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I
L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS I LA SEVA
ADDENDA
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 S’ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I
L’AJUNTAMENT DE TORÀ PER AL FINANÇAMENT DE DIVERSOS SERVEIS COMARCALS I
LA SEVA ADDENDA
ANTECEDENTS
Vist que per acord de Ple es va aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà per la finançament de diversos serveis
comarcals.
Vist que el Consell Comarcal de la Segarra ens ha remès l’aprovació de la pròrroga del conveni i
la corresponent addenda per l’anualitat 2020, amb un import de 6.832,59 €.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 9 i ss, 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
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Sector Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 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.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga el conveni de cooperació interadministrativa entre el consell
comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà per al finançament de diversos serveis comarcals.
SEGON.- Aprovar l’addenda del conveni per l’anualitat 2020 per import de 6.832,59 €
TERCER.- Comunicar 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.”
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 un conveni subscrit amb el Consell Comarcal de la Segarra per prestar
determinats serveis a l’Ajuntament pels quals s’ha de pagar. Aquest concretament fa referència a
tota una sèrie de servies com és: el servei de premsa i comunicació, turisme, cooperació,
llicències ambientals, etc.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), demana
que s’expliqui a nivell pràctic com es tradueix aquesta inversió.
El Sr. Alcalde diu que son serveis que presta el Consell Comarcal a tota la comarca i que n’hi ha
que no tenen molta incidència en el municipi i d’altres sí, com és el de les llicències ambientals, el
servei de premsa i comunicació està preparant la nova pàgina web de l’ Ajuntament que inclourà
un sistema d’avisos cap a la ciutadania que estarà disponible en els propers mesos, que degut a
la pandèmia es va tenir de paralitzar, el servei de protecció civil per exemple ha fet la previsió de
dipòsits d’aigua per a incendis, el servei d’habitatge és per tramitar els ajuts al pagament del
lloguer.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu
que en un Ple anterior es v aquedar de què a finals d’any es faria una valoració de la despesa que
comporta aquet conveni, si compensa. També diu que en plens de legislatures anteriors el Sr.
Magí Coscollola deia de no signar convenis amb el Consell Comarcal de la Segarra per demostrar
una aproximació de Torà cap a la comarca del Solsonès, diu que ja buscarà l’acta del ple on hi diu
això, afegeix que ara com que és Alcalde ha canviat de parer i que les coses es veuen diferent, i
que inclús forma part del govern del consell comarcal.
El Sr. Alcalde li diu que no està al govern del Consell Comarcal, diu que va acceptar la
vicepresidència del Consell d’alcaldes perquè si la Presidència és una figura il·lustrativa la figura
de la vicepresidència encara n’és més. L’únic conveni que no s’ha signat és el de les
escombraries, la resta de convenis s’han anat renovant tots.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que a ella li ha quedat clar des del primer moment
que els serveis van amb “pack” són coses que es renoven perquè s’han de fer servir.
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Essent les 22:18 h, la Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant
Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES), demana que es pari el Ple per problemes de connexió,
en el dispositiu mòbil, falta de bateria.
Essent les 22:20 h es reprèn la sessió del Ple.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I
L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, RELATIVA AL SERVEI
D’URBANISME I LA SEVA ADDENDA
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 S’ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I
L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN MATÈRIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, RELATIVA AL SERVEI
D’URBANISME I LA SEVA ADDENDA
ANTECEDENTS
Vist que per acord de Ple de data 13/09/2019 es va aprovar el conveni de cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria
d’assistència tècnica, relativa la servei d’urbanisme.
Vist que el Consell Comarcal de la Segarra ens ha remès l’aprovació de la pròrroga del conveni i
la corresponent addenda per l’anualitat 2020, amb un import de 3.544,93 €.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.p), 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 9 i ss, 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
- Art. 108 i ss de la L26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
Administracions públiques de Catalunya.
- Art. 8.f, 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Art. 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.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar la pròrroga el conveni de cooperació interadministrativa entre el consell
comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència tècnica, relativa al servei
d’urbanisme.
SEGON.- Aprovar l’addenda del conveni per l’anualitat 2020 per import de 3.544,93 €
TERCER.- Comunicar 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.”
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 correspon al servei d’urbanisme, concretament als informes
que emet l’arquitecte, ja que l’ajuntament no disposa d’arquitecte en plantilla aquest servei ens el
presta el Consell Comarcal de la Segarra. Igual que l’anterior conveni, és un servei que es renova
anualment, i en funció la necessitat l’import varia, aquest any és de 3.544,93€.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
té entès que s’ha reincorporat l’arquitecte ****** del Consell Comarcal de la Segarra.
El Sr. Alcalde li respon que sí, però no se’ns ha dit que tornaria a fer permanències a Torà,
continuarem amb l’arquitecte que tenim fins ara.
El Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), pregunta qui recapta els imports de l’ICIO.
El Sr. Alcalde diu que hi ha 3 conceptes en les liquidacions dels expedients de llicències
urbanístiques, l’impost, l’informe tècnic i el rètol, i això ho recapta l’Ajuntament, però l’únic es que
l’Ajuntament com a contrapartida paga al Consell Comarcal de la Segarra la quantitat anual que
s’ha dit.
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDIT
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 EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 1/2020
Considerant que l’Ajuntament de Torà ha realitzat despeses sense tramitar el corresponent
expedient d’acord amb la legislació de contractes del sector públic aplicable.
Atesa la doctrina jurisprudencial existent en aquest sentit, de la que destaca la Sentencia del
Tribunal Suprem de data 16 de novembre de 1996 on es posa de relleu que:
“Surgido el vínculo jurídico por el encargo, la inobservancia de aquellos por la administración no
puede acarrear la ineficacia del mismo pues a ello se oponen, como obstáculos insalvables, los
principios generales que se derivan de los artículos 1.288 y 1.302 del Código Civil, el de buena fe
en el cumplimiento de las obligaciones, así como la teoría del enriquecimiento injusto”
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Atesa l’obligació de pagament d’aquesta administració dels serveis prestats en virtut del principi
d’interdicció de l’enriquiment injust i en concepte d’indemnització, en donar-se els requisits
legalment exigits.
Considerant que la relació de factures adjunta ha esta conformada per la directora de la
residència, però deriva de serveis i altres prestacions que han set realitzades sense la cobertura
contractual exigida per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
correspon a una despesa de l’any 2019 trencant-se el principi d’anualitat pressupostària, establert
per l’art. 176.1 del RDL 2/2004.
L’aprovació d’aquesta factura correspon al Ple de l’Ajuntament, segons ordena l’art. 60.2 de
l’esmentat RD 500/90 de desenvolupament parcial de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès el que disposa l’article 26 en relació amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril
sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits.
Vist l’informe de la Intervenció de data 09/06/2020 sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals.
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2020 per un import total de
1.982,65 euros corresponent a exercicis anteriors, que compren la factura que es detallen a
continuació:
Any
2019

Tercer
Joan Massanés

Concepte
Import
Canviar bomba circuladora i reparar 1.982,65 €
bany

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer per les raons indicades a la part expositiva
d’aquest acord les obligacions que a continuació es relacionen corresponents a exercicis anteriors
amb càrrec a la partida pressupostària de l’exercici 2020 que tot seguit s’indica amb la finalitat
d’evitar l’enriquiment injust d’aquesta Administració: 231001-21300.”
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 una factura que en el programa de comptabilitat no va quedar ben
registrada, i el prestador del servei la va reclamar fa poc, i al haver-la de pagar el 2020 s’ha de fer
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com una modificació de pressupost, i llavors és una competència plenària. Adverteix als regidors a
no donar dades del proveïdor pel tema de protecció de dades personals.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
creu recordar que en el pressupost de l’any 2020 es va passar.
El Sr. Alcalde diu que no s’havia observat i el proveïdor no s’havia queixat i com que no hi hagut
cap Ple fins avui no s’ha portat abans.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que això de celebrar Ple es una situació “sui generis”.
El Sr. Alcalde diu que el que no comparteix ell ni l’equip de govern és que la factura es pagui tant
tard, però si administrativament no hi ha cap més solució doncs s’ha tingut d’esperar a passar-la
pel Ple.
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA MOCIÓ DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS L’ESCAPADA
CLARET, ST. SERNI I CELLERS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 6
Abstencions: 3 dels regidors ( el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, la Sra. M. Angeles LOUZAN i
VÁZQUEZ i el Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM))
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ PLENÀRIA AJUNTAMENT DE
TORÀ PRESENTADA PER LA SOCIETAT DE
CAÇADORS L’ESCAPADA (CLARET – ST.CERNI – CELLERS)
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire lliure, com a
mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a mínim una societat a cada
municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els
estrats socials i que contribueix de manera efectiva a la conservació de la biodiversitat, al
desenvolupament econòmic del món rural i a la seva vertebració social.
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat per Deloitte
per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i induït) de l’activitat
cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a l’any i crea 187.000 llocs de
treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat cinegètica supera els 5.470 milions d’euros, de
manera que la caça representa el 0,3% del PIB. Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i
pesquer, al 4% del sector de la construcció o al 9% del sector financer.
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça aporta 614
milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de taxes i impostos per
caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les caçadors/es «inverteixen al
voltant de 300 milions d’euros en actuacions de conservació de la natura, més de 230 milions
destinats a repoblacions i altres activitats de conservació mediambiental, i 54 milions al
manteniment d’accessos, pantans, podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona Valoració
dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat de batuda (2015),
quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la temporada de caça 2016/17 ha
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 milions d’euros que repercuteixen en benefici dels
diferents sectors econòmics que envolten la pràctica d’aquesta modalitat.
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats Cinegètiques de la
Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el terreny cinegètic és de 2.895.299
hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, zones de caça controlada, reserves nacionals
de caça i reserves de caça). Això significa que el 92,9% de la superfície de la nostra Comunitat
Autònoma està destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la conservació
de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional d’espècies que provoquen
danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el risc d’accidents de trànsit amb
animals i reduint el risc de propagació de malalties que afecten als animals de granja i les
persones.
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa la tercera
posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major percentatge de sinistres
contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una incidència quasi absoluta del senglar que
protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han
intervingut en 2.496 accidents amb animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb
víctimes, els quals han causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que perdura al
llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de fonts naturals o la
instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de la fauna salvatge. Les
repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors contribueixen eficaçment a la
conservació d’una espècies protegida emblemàtica com és l’àguila cuabarrada. És important
destacar la col·laboració del col·lectiu de caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la
fauna cinegètica de la Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres
dels animals caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida
d’animals trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són analitzats per el
Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la UAB,
mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o en la millor
gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les activitats dels/de les
caçadors/es.
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es transmet
com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya, profundament arrelada al
territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials
que troben en aquesta manera de viure un nexe d’unió. No en va, la caça és, per multitud
d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn rural o poble d’origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal representant del qual
és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 40.000 caçadors/es associats/des
a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la totalitat dels municipis catalans i que ostenten
la titularitat de les àrees privades de caça, per cessió contractual dels propietaris de les finques
públiques i/o privades del seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a terme
entre d’altres les tasques de gestió i conservació mencionades.
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Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament arrelada al territori
que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi natural i al desenvolupament
econòmic del món rural català, en especial, de les comarques més deprimides i/o aïllades dels
grans nuclis de població, construint, d’aquesta manera, un element essencial de vertebració social
i per la conservació del medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent objecte de
nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per part d’associacions
ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen la prohibició d’aquesta activitat,
circumstància que comportaria greus prejudicis econòmics i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més de 4.000 els
seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap dany, exemplars de les
espècies pinsans, verdums, caderneres i passerells per, posteriorment, ensinistrar-los en el cant.
Es una pràctica totalment innòcua per el medi ambient i no té cap perjudici per l’entorn natural.
A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser perjudicial per
la conservació de les espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva prohibició.
Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades
exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei 5/2020.
Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del
Règim Local, es sol·licita que per aquest Ple al que em dirigeixo s’aprovi una moció/declaració
consistent en el dictat d’una declaració institucional amb el següent contingut:
1r. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que
mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders públics catalans a causa de la
seva contribució a la conservació de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món
rural català.
2on. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat ocellaire, així com
a instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar ambdós activitats com a motors de
desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines de conservació ambiental.”
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 el propietari de l’àrea de caça de Claret ens ha fet arribar una moció perquè
arran d’una llei d’acompanyament de pressupost es van establir multes i els caçadors es queixen,
diu que sap que aquest és un tema molt personal perquè hi ha persones que defensen la caça i
altres no, per això com Alcalde creu que una petició ben formada, motivada i presentada com és
aquesta que incorpora els acords corresponents vagi al Ple. Amb la proliferació del porc senglar si
no fos pels caçadors encara n’hi haurien molts més. Entén que potser no és una posició de grups
municipals sinó més aviat de persones.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
s’ha mirat la moció i que hi ha coses que podrien estar al 100% d’acord, afegeix que la caça porta
un incentiu en llocs petits, no obstant, el tema del porc senglar s’hauria de regular. Explica que fa
temps que un president de coto de caça a la Carretera C-1412 va tenir molts problemes, ells
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s’adhereixen a nivell de grup, pregunta quin tipus de recolzament demanen a l’ Ajuntament, és a
dir, voldria saber en què es tradueix aquest recolzament que ens demanen.
El Sr. Alcalde diu que demana un recolzament institucional.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si des de l’ Ajuntament es farà algun document.
El Sr. Alcalde diu que en algun lloc de la moció que es comunicarà als organismes corresponents
la postura de l’ Ajuntament.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que tal i com ha manifestat l’alcalde no és una qüestió
de grup sinó personal, per això diu que no està en contra dels caçadors però no comparteix el
100% de les seves activitats, respecte la imposició de sancions no la troba injusta si és per fer un
bon ús d’aquest esport.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), diu que pensa una mica com la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
els recolzaran sempre i quan estigués tot una mica controlat.
La Sra. Montserrat MIRÓ FOIX, regidora del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya
( PRIMÀRIES), diu que està en contra de la matança, però a favor dels caçadors i que la caça
sigui de forma controlada.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, diu que per part seva no cal introduir cap esmena a la
moció, el document està molt ben explicat, respecta la moció però està en contra en certes
qüestions.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8.- 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
29/2020
30/2020

DATA
05/03/2020
05/03/2020

31/2020
32/2020
33/2020
34/2020
35/2020

12/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
16/03/2020
17/03/2020

36/2020

17/03/2020

TÍTOL
Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2021-2023
Inscripció nota marginal a practicar en sobre la situació urbanística
de la declaració d'obra nova de la finca registral número 2461 de
Torà
Mesures de contenció del coronavirus SARS-CoV-2
Convocatòria JGL 17/03/2020
Ampliació de les Mesures de contenció del coronavirus SARS-CoV-2
Desconvocatòria de la JGL 17/03/2020
2a Ampliació de les Mesures de contenció del coronavirus SARSCoV-2
Aprovació relació de factures núm. 5/2020
per omissió de
fiscalització
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37/2020
38/2020

17/03/2020
18/03/2020

39/2020

18/03/2020

40/2020

18/03/2020

41/2020

19/03/2020

42/2020

19/03/2020

43/2020

19/03/2020

44/2020

23/03/2020

45/2020
46/2020

24/03/2020
30/03/2020

47/2020

30/03/2020

48/2020

30/03/2020

49/2020
49.a/2020

30/03/2020
30/03/2020

50/2020

31/03/2020

51/2020
52/2020

31/03/2020
31/03/2020

53/2020

01/04/2020

54/2020

01/04/2020

55/2020

13/04/2020

56/2020
57/2020

13/04/2020
13/04/2020

58/2020

14/04/2020

59/2020

20/04/2020

60/2020

20/04/2020

61/2020
62/2020

20/04/2020
29/04/2020

Aprovació relació de factures núm. 6/2020
3a ampliació de les mesures de contenció del Coronavirus SARSCoV-2
Mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària
fora d’establiment comercial
Aprovació relació de factures núm. 7/2020
per omissió de
fiscalització
Aprovació del protocol i pla de contenció davant la pandèmia del
Coronavirus SASRS-CoV-2:Constitució comitè emergències
Mesures excepcionals en relació a la prevenció del SARS-CoV-2
(Coronavirus): Aprovació del protocol d'actuació i del pla de
contingència intern de l'Ajuntament de Torà
Ampliació de les mesures extraordinàries a adoptar en el municipi de
Torà en relació amb el coronavirus CODIV-19: serveis essencials i
bàsics
Adhesió de l'Ajuntament de Torà al "manifest dels ens locals davant
la crisi del Coronavirus"
Mesures econòmiques enfront del Covid-19
Pròrroga de les mesures excepcionals i protocol actuació enfront del
COVID-19
Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants mes en curs
Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes en curs
Aprovació nòmines mes en curs del personal
Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina del mes en curs i liquidacions
Aprovació contractes menors de subministrament de material Covid
residència: equips de protecció bates, gorros i mascaretes
Avocació temporal de competències de la Junta de Govern Local
Mesures excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària
fora d’establiment comercial
Contractació per emergència de les actuacions a efectuar de
caràcter urgent en el municipi arran de la pandèmia covid
Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei Sala de vetlla
Ampliació jornada treball gericultor/a personal residencia 20h per
COVID
Devolució ingressos indeguts mercadal
Pròrroga de les mesures excepcionals de contenció del Covid 19
arran del RD
Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals
LOCALRETMEET
Aprovació contracte menor adquisició material Covid residència.
EPIS de monos i peücs
Aprovació de relació de factures per omissió de fiscalització relació
2020/08
Aixecament suspensió pressupost
Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
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63/2020
64/2020

29/04/2020
29/04/2020

65/2020

04/05/2020

66/2020
67/2020

04/05/2020
04/05/2020

68/2020

04/05/2020

69/2020

04/05/2020

70/2020
71/2020
72/2020
73/2020
74/2020
75/2020
76/2020
77/2020

14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020

78/2020
79/2020

22/05/2020
25/05/2020

80/2020
81/2020

26/05/2020
26/05/2020

prestació servei estada Residència mes en curs
Aprovació nòmines mes en curs del personal
Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina del mes en curs i liquidacions
Modificació de les mesures de contenció del coronavirus SARSCoV-2: serveis essencials i bàsics
Liquidació de la TOVP 1r trimestre 2020
Aprovació relació contractes menors subministrament productes
covid residència
Aprovació relació contractes menors servei desinfecció covid
residència i via pública
Aprovació relació contractes menors subministrament i serveis covid
resta dependències
Incoació expedient reconeixement extrajudicial de crèdit
Contracte menor compra material covid residència
Aprovació bestreta personal laboral residència
Aprovació funcionament òrgans col·legiats telemàtics
Adhesió compra agregada localret servei telecomunicacions
Aprovació llicència urbanística d'obres construcció femer
Aprovació llicència urbanística obres per construir una piscina
Aprovació llicència urbanística repassar la teulada d’un cobert
agrícola
Aprovació factures per omissió de fiscalització . Relació 2020/09
Deixar sense efectes l'avocació temporal de les competències
d'alcaldia i retorn de les competències a la Junta de Govern Local
Convocatòria JGL 29/05/2020
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 si volen més informació poden informar de què es tracta cadascun d’ells.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
tenen una relació de resolucions que comença el 05/03/2020 i que hi ha més de 54 decrets, dels
quals 18 fan referència de forma més o menys directa al COVID-19, per tant, el que si voldrien és
que expliquessin com s’ha gestionat el tema COVID-19.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, en relació al decret núm. 40/2020, sobre l’omissió de per
fiscalització de les factures té relació amb el punt del reconeixement extrajudicial de crèdit , a què
correspon.
La Sra. Secretària diu que són despeses efectuades sense la cobertura contractual corresponent.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, es refereix al decret núm. 58/2020, dient que si l’adhesió al
servei de videoconferència és de data 14 d’abril de 2020 com és que s’ha tardat tant a fer un ple, i
que des del seu grup es creu que hi hagut una falta de voluntat per comunicar-se i que
posteriorment llegiran un document que han presentat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, es refereix al decret núm. 75/2020 sobre la construcció d’un
femer, dient que la construcció d’un femer en aquest poble ja va portar molta problemàtica.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, es refereix al decret núm. 79/2020, sobre deixar sense efectes
l’avocació temporal d’alcaldia i retornar-ho a la Junta de Govern Local, demana que se li expliqui
que vol dir.
El Sr. Alcalde diu que al produir-se la situació de pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma i,
tenint en compte que en la Junta de Govern Local hi ha 3 membres d’alt risc es va veure obligat a
avocar (recuperar) les competències d’alcaldia per aquest temps. Respecte la resolució núm.
75/2020 per la es donar llicència per la construcció d’un femer, li diu que el femer que s’ha
autoritzat no es troba en el nucli urbà, i aquest femer calcula que porta 1 any tramitant-se, es van
fer diversos tràmits i disposa dels informes favorables per això es va atorgar la llicència. Pel que fa
a la Resolució núm. 58/2020, diu que el servei de videoconferència es va sol·licitar el dia 19 d’abril
de 2020 però no es va habilitar de forma automàtica i Localret va anar habilitant de mica en mica
aquestes videoconferències, la primera reunió telemàtica va tenir lloc el dia 3 de maig de 2020, és
llavors que aquest sistema es va iniciar en proves i això va portar poder fer una primera Junta de
Govern Local el dia 29 de maig de 2020, i ara el dia 12 de juny de 2020 es fa el Ple. Per tant s’ha
intentat que l’alcalde tingues les competències el mínim temps possible, no és que s’hagi volgut
allargar això artificialment, amb aquesta línia s’ha fet el Ple d’avui, en cap moment no hi hagut cap
voluntat d’allargar això.
9.- 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 1RT TRIMESTRE 2020.
DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS EFECTUADES AL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ
PÚBLICA: PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1r TRIMESTRE DE 2020
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:
PRIMER TRIMESTRE 2020:
Pagaments realitzats en el trimestre: 164.953,40 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 31.812,84 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
PRIMER trimestre de 2020, 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 1r TRIM. 2020: 15,20 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 ara estem obligats a pagar en un termini de 30 dies un cop la factura ha
estat aprovada, per tant, hi ha 30 dies per aprovar la factura un cop ha entrat a l’Ajuntament, i 30
dies més per pagar-la un cop aprovada, per tant, com a màxim es pagarà a 60 dies des de què ha
entrat al registre de l’ajuntament.
10.- INFORMES D’ALCALDIA
• Subvencions de la Diputació de Lleida
El Sr. Alcalde vol informar de les subvencions de la Diputació de Lleida, explica que en aquesta
legislatura hi hagut un canvi, han suprimit els ajuts directes i ara totes les subvencions van per
convocatòria i és bastant àgil; va en funció d’uns criteris taxats com és l’envelliment de la població,
l’existència o no de biblioteca, entre d’altres, per tant, tenint en compte aquests indicadors la
Diputació assigna les quantitats per cada municipi.
Seguidament detalla les línies:
a) Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Salut: tenim atorgat un import de
22.416,00 €, serien per despeses en reparacions, manteniment i subministraments,
no per fer inversions. Poden ser del cementiri, consultori mèdic municipal, sala de
vetlla, despeses de personal, temes del COVID-19, etc
b) Pla especial de cooperació municipal: tenim atorgat un import de 19.816,95 €, que
són per a despeses de manteniment però no per despeses de COVID-19, ni per fer
inversions.
c) Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la Cultura de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020: tenim atorgat un import de 4.701,00 €, per a
despeses en activitats culturals i artístiques que organitzi l’ajuntament.
a) Pla de camins: tenim d’acord amb l’aprovació inicial per un import de 22.523,00€.
Algunes d’aquestes subvencions van directament a cobrir despeses que ja teníem
subvencionades però amb aquesta nova forma d’assignació de subvencions hi haurà més dotació
econòmica assignada, gairebé el doble, i això permetrà alliberar alguna partida del pressupost que
ens ajudarà a poder fer despeses en altres coses. En el Pla de camins, per exemple, hem passat
de 5.000,00 € a 22.500,00 € la tramitació és molt senzilla ja que no hem hagut de fer una petició
prèvia.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
ja els hi havia fet arribar.
• Piscines municipals temporada 2020
El Sr. Alcalde diu que volia informar sobre el tema de les piscines però creu que es tocarà en el
torn de precs i preguntes, que per altra banda és del tot normal.
11.- PRECS I PREGUNTES:
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
diu que la Sra. Laia CEREROLS SALA llegirà l’escrit que el seu grup ha presentat, el volen
llegir per fer-lo públic, i que ja els hi consta que ja s’ha fet arribar a la resta dels membres
de l’equip de govern.
Seguidament la Sra. Laia CEREROLS SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà
(JUNTS), llegeix el document titulat “Posicionament del grup municipal de JUNTSXTORÀ davant
l’acord, pres per unanimitat, de l’equip de govern de l’Ajuntament de Torà, referent a la NO
OBERTURA DE LES PISCINES MUNICIPALS:” que consta del tenor literal següent:
“En relació a la informació, al debat i a la presa de la decisió de no obrir les piscines
municipals de Torà aquest estiu, la participació i informació del grup municipal de JUNTSX
TORÀ, en tot el procés de decisió, ha estat NUL·LA, així com també ho ha estat en tot el que
ha afectat el municipi durant aquest temps de confinament, i a la presa de decisions respecte
la crisi de la Covid-19 per part de l’equip de govern; per aquest motiu exposem:
-

-

La única informació que se’ns ha fet arribar per part de l’alcalde ha estat en referència
als acords presos pels Governs Català i Espanyol, i els respectius departaments de
Salut; informació que ja arriba a tots els ciutadans a través dels mitjans de
comunicació.
Des del grup municipal de JUNTSXTORÀ es considera que hi ha hagut “desgovern”,
una manca de consens absolut i una desencertada presa de decisions, totes elles fora
temps.
Durant els prop de 80 dies d’estat d’alarma s’ha manifestat una total i absolta manca
de dirigisme i lideratge, així com una manca de transparència i total abandonament de
la vila i el municipi de Torà.

Pel que fa a la obertura de les piscines municipals, entenem que , un cop més, havia de ser
una decisió presa amb un debat previ entre tots els membres del consistori, estudiar bé les
possibles alternatives abans de decretar definitivament NO OBRIR, tenint en compte el pes
específic i el valor que aquestes instal·lacions públiques tenen a l’estiu per als toranesos i
toraneses.
I tenint en compte també que el proper dimarts està prevista una reunió d’alcaldes de la
comarca de la Segarra amb el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, per
debatre el tema de la obertura de piscines i la seva corresponent gestió, i tenint present també,
que altres municipis amb casuístiques similars a les de Torà, estan estudiant i preparant les
instal·lacions, prenent les mesures de protecció adequades i aplicant la normativa
corresponent per poder obrir amb total garantia i seguretat les instal·lacions aquest estiu.”
•

La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà ( JUNTS),
pregunta si durant aquest temps de pandèmia s’ha preguntat o s’han interessat per la resta
de veïns del municipi.
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El Sr. Alcalde diu que al no disposar de cap altre sistema oficial de comunicació, que és una de les
coses en què s’estava treballant abans de la pandèmia, en l’aplicatiu “vila conect”, la forma de
difusió s’ha realitzat per WhatsApp amb els contactes de què es disposaven. I tot el que s’ha
enviat al grup de govern s’ha enviat al grup de Junts per Torà , així com a tots els contactes que
l’alcalde té gravat tant del poble com dels nuclis, així mateix, els regidors i regidores del grup de
govern ha difonien pels seus grups, per tant, amb els mitjans disponibles s’ha fet tota la difusió
possible, també pel grup de Vallferosa, i de l’EMD de Llanera ( no antic nucli). Pels mitjans de
comunicació es rebia moltes coses i des de l’ajuntament s’ha fet una tria de tota la informació, per
altra banda, des de l’ajuntament s’han rebut moltes trucades i consultes sobre si es podia fer
determinades sortides , s’ha ajudat a omplir els certificats auto responsables, etc...
Respecte el document que ha llegit la regidora la Sra. Laia CEREROLS I SALA, el Sr. Alcalde diu
que porta data 3 de juny i la reunió que diuen es va fer el dia 2 de juny, i es la va fer el
Departament d’interior, presidència i salut, en aquesta reunió hi va haver alcaldes que deien que
obririen les piscines i altres que deien que no les obririen. Dir, només de forma anecdòtica que el
departament de Governació fa 2 anys que no existeix.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que ja va sortir a la premsa que Torà no obriria les piscines
abans de què hi hagués la reunió, creu que és una decisió presa de forma massa anticipada, i no
sap si la decisió és de l’Alcalde o de tot l’equip de govern, ja que li consta de què hi ha hagut una
regidora que volia que s’obrissin. Afegeix que al seu grup li preocupa molt que els adolescents es
banyin en zones no controlades, com és a la peixera, al riu... per això la seva posició seria que
s’adoptessin les mesures precises per obrir les piscines.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES) en relació al que ha dit la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, és cert que un
dia la va trobar i li va dir que obrir les piscines era un tema difícil, vol deixar molt clar que no posin
com a excusa el tema de les piscines per justificar que el jovent es banyi a la peixera perquè des
del mes de maig que ja s’hi van a banyar, i a Torà mai s’han obert les piscines en el mes e maig,
per tant, el tema de què el jovent vagi a banyar-se a la peixera no és perquè les piscines estiguin
tancades. Considera que no es pot culpabilitzar a l’Ajuntament perquè no hi ha piscina, de què el
jovent es vagi a banyar a la peixera és un problema dels pares.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que per part seva i creu que de tota la junta de govern
Local la decisió presa en relació a la no obertura de les piscines per aquest estiu és fruit de la
situació actual que provocada per la pandèmia no de si l’herba és alta o no, i aquesta insinuació
que ha efectuat la Sra. Mercè VALLS i QUEROL de què a l’equip de govern ens hagi anat bé la
pandèmia per no obrir les piscines és casi insultant i ja no s’hauria ni de dir. S’ha decidit no obrir
les piscines per causes sanitàries, per protegir la gent, aquests comentaris són molt desafortunats
i s’haurien de separar les coses, la biblioteca ha estat tancada, com l’escola i la llar d’infants i a
ningú li ha preocupat això, només preocupa el tema de les piscines, i el que preval per sobre de
tot és el tema de la salut.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com continuarà el tema del consultori mèdic de
Torà, diu que el tema sanitari s’ha de garantir i la salubritat quan es dona un servei públic, i
creu que això no té res a veure amb la biblioteca perquè quan estaven les piscines obertes
a la biblioteca no hi va ningú, afegeix que les piscines és un eix aglutinador.

La Sra. Laia CEREROLS i SALA, diu que el tema de les piscines no es pot comparar amb l’escola
perquè ha seguit funcionant correctament, simplement creuen que el tancament de les piscines
era una falta de govern.
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La Sra. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ li diu que vol dir que la decisió s’ha pres sense tenir la
informació?
La Sra. Laia CEREROLS i SALA diu que esperaven rebre una informació més personalitzada de
la gestió de la pandèmia.
El Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que una de les condicions de la desescalada és
evitar aglutinar gent i precisament això és difícil de complir enguany a les piscines.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que s’ha de prendre a viure diferent.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, diu que quan veus que la gent no porta les mascaretes, només
cal veure els bars i les terrasses, si s’opta per obrir les piscines la responsabilitat és per
l’ajuntament, i la salut està per davant de tot, per poder obrir les piscines amb garanties implicava
mantenir les distàncies, només poder moure’s dins d’un requadre, quan els nens volen jugar a
pilota .. no és fàcil poder complir, per tant val la pena arriscar-se?... tampoc ens pensàvem estar
2,5 mesos tancats a casa, quan tot l’equip de Govern va decidir no obrir les piscines vam valorar
conjuntament tos els factors posant el tema de la salut per davant de tot.
Sr. Alcalde diu que també un dels principals problemes era trobar uns socorristes titulats,
l’ajuntament ja els tenia compromesos des del mes de febrer, però ara buscar-los per primers de
juliol seria difícil; i el que no farà l’ajuntament es posar persones que no estan titulades. El tema
dels socorristes és molt complicat ja sense el tema covid perquè es requereix d’una titulació i no
se’n troba gaires que la tinguin. D’entre les mesures que s’haurien de tenir si s’obrís les piscines
és mantenir una distància de seguretat de 2 metres, aquesta distància s’ha de complir amb els
estris que portes. Durant aquests dies de desconfinament ja s’ha vist la conducta de bona part de
la població, s’ha de continuar sent prudents, el tema de les piscines ha estat molt consensuat per
tot l’equip de govern.
Respecte el consultori mèdic no s’ha obert cap consultori mèdic municipal, des del CAP de Calaf
s’ha dit que mentre duri l’estat d’alarma no s’obrirà i durant l’estiu es veu difícil per la falta de
personal ja que han de cobrir les vacances, de l’àrea sanitària de Calaf el primer consultori a obrir
serà el Torà, i tot fa pensar que no serà fins el mes de setembre.
•

La Sra. Laia CEREROLS i SALA demana que l’alcalde expliqui la situació actual del
COVID a Torà .
El Sr. Alcalde diu que hi ha una llegenda urbana de què als alcaldes se’ns informa de tot i això és
falç, des de salut no se’ns ha informat de les dades de les persones afectades. L’ACM va fer un
document al principi de la pandèmia en què es demanava les dades dels afectats de covid, pocs
dies després des de salut ens van comunicar que la petició era desestimada, les úniques dades
que puc donar són les mateixes que pot veure la resta de la gent. Dels casos que s’ha tingut
coneixement sí que es trucava a salut i s’advertia de si s’efectuava un control tret d’això no he
disposat en cap moment d’informació dels contagis ni dels casos confirmats.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA diu que es dona per contestada
•

El Sr. Felip DURAN BLASI, regidor del grup municipal Junts per Torà (JUNTS), diu que el
poble segueix abandonat com sempre que hi ha una furgoneta a la plaça de la creu, el
cementiri, i els carrers estan malament, les clavegueres embossades.
El Sr. Alcalde diu que respecte els cotxes abandonats , aquesta setmana s’ha retirat un cotxe al c/
La Clota perquè es van unes obres , allà també s’ha de fer la claveguera que està adjudicada però
l’empresa no ve. Per retirar els cotxes de la via pública s’ha de fer un procediment i si no el féssim
li hauríem de pagar els danys si aparegués el propietari i aquest reclamés alguna cosa, algun
ajuntament ja s’hi ha trobat. Pel que fa a la resta, el cementiri demà es tornarà a tallar l’herba, per
tercera vegada, la setmana vinent si no plou es continuarà tallant la gespa del parc, ja s’anirà fent
però amb la pluja que ha fet és normal que hi hagi herba, aquest any ja s’ha segat 3 vegades
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quan normalment es fa 2 a l’any. El Sr. Alcalde diu que el jardiner ja sap que s’ha de fer i com que
la jardineria mai s’ha tret a concurs no es pot passar d’un límit a l’any, li he canviat una mica les
instruccions dels llocs que cal prioritzar, en relació als carrers que el Sr. Felip esmenta li diu que
no estan urbanitzats ni cedits a l’ajuntament és molt fàcil dir que l’ajuntament faci el manteniment,
per tant, primer cal prioritzar.
• El Sr. Felip DURAN i BLASI diu que haurien pogut repartir mascaretes a la gent del poble
El Sr. Alcalde diu que el tema de les mascaretes ha sigut complicat perquè no es trobaven
proveïdors, s’ha tingut de prioritzar el subministrament per la residència, fins fa poc no hem trobat
que ens subministressin 1000 mascaretes, i amb 200 mascaretes no serveix per a res. No et pots
arriscar a donar un producte que no estigui homologat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que a Solsona un grup polític es va gratar la butxaca i va
repartir mascaretes.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA ensenya la mascareta que li han donat i diu que s’havia d’haver
fet un pas al respecte.
El Sr. Alcalde diu que quan això feia falta no era possible trobar 1000 mascaretes per poder-les
donar a tota la població, ja es va mirar i no va poder ser.
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 00:20 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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