ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinari
Data: 1 de juliol de 2014
Horari: de 20:00 hores a 20:15 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Marc Escarré Sala, alcalde
Montserrat Riu Canudas, regidora
Jaume Oriol Grau, regidor
Natàlia Piquet Estrada, regidora
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Francesc Canals Torrebadella, regidor
No assisteixen:
Mª Carme Frago Garriga, regidora
Alejandro Gomà Salvador, regidor
Ordre del dia:
1.- Aprovació actes
2.- Aprovació compte general exercici 2013
3.- Festes locals any 2015
4.- Ratificació de la dissolució del Solsonès Turístic Consorciat
5.- Moció contra l’aplicació de la Llei WERT
6.- Moció de suport a la continuïtat de la Cooperació Municipal al
Desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la Llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local LRSAL
7.- Moció de suport a la segregació de les masies de Torà i Biosca per agregació
al municipi de Llobera
8.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
9.- Precs i preguntes

1.- Aprovació d’actes
L’alcalde obre la sessió, un cop llegit l’esborrany de les actes de data 1 d’abril i 29
d’abril, el Ple les aprova per unanimitat

2.- Aprovació compte general exercici 2013
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en
data 24 d’abril de 2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 4515 de data 15 de maig de 2014, pel període reglamentari, no s’han
formulat reclamacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 2012 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes local, al instrucció
de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut,
El Ple acorda per unanimitat:
1.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, que
consten a l’expedient d’acord amb la normativa vigent.
2.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2013, a tots els organismes estatals i autonòmics que
correspongui, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part
expositiva.
3.- Festes locals any 2015
Tenint en compte que és competència municipal definir les dues festes locals d’acord
amb la normativa vigent,
El Ple acorda per unanimitat:
1r.- Determinar els dies 24 d’abril i 25 de maig (segona Pascua) com a festes locals
per a l’any 2015
2n.- Notificat aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació

4.- Ratificació de la dissolució del Solsonès Turístic Consorciat
Vist que es va acordar la dissolució de l’entitat Solsonès Turístic Consorciat
Vist que s’ha de donar de baixa al Registre d’Ens Locals de Catalunya
El Ple acorda per unanimitat:
Ratificat la dissolució del Solsonès Turístic Consorciat per tal que es pugui trametre al
Registre d’ens Locals de Catalunya i donar-lo de baixa definitivament
5.- Moció contra l’aplicació de la Llei WERT
La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda també
com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la
sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu trancar el
model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles,
compta amb un amplíssim suport social i polític i ha aconseguit que ningú sigui
discriminat a l’escola per la llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible
que l’alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en
català, castellà i conegui una altra llengua estrangera.
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d’Educació de Catalunta (LEC) aprovada per
majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències
educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista i
autoritària de l’estat i no resol els problemes que avui té l’educació,
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l’àmbit
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model
d’escola i l’aplicació de la metodologia d’immersió quan la situació ho aconselli.
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit.
L’assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues sentències dels
diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva
activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a
donar una resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del
nostre model d’escola, que és garantia per al nostre futur nacional.
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres
institucions educatives, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en sessió plenària
ACORDA per unanimitat:
1.- Rebutjar l’aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i
curricular de l’escola catalana.
2.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que va tenir lloc
el passat 14 de juny a Barcelona en defensa de l’escola catalana i dret a decidir el
propi model educatiu

3.- Traslladar aquest acord a Somescola.cat
6.- Moció de suport a la continuïtat de la Cooperació Municipal al
Desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la Llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local LRSAL
Es transcriu la moció proposada
“Des de l’ACM volem fer un reconeixement públic de la trajectòria i el valor de la
cooperació municipal que des de fa més de 25 anys ha dedicat recursos públic a la
cooperació al desenvolupament com a resposta a les demandes inicials de la
ciutadania de destinar el 0,7% del PIB a la cooperació amb els països del Sud.

En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha estat durant
molts anys pionera a nivell europeu i àdhuc mundial de com, des de la pròpia
autonomia local, calia realitzar actuacions per combatre els desequilibris i desigualtats
entre els països del Nord i els del Sud. També cal destacar que des de les
administracions locals s’han impulsat diferents iniciatives internacionals del món local
per promoure els agermanaments i les xarxes de ciutats en tots els àmbits.

La cooperació municipal catalana s’empara entre d’altres normatives, en la Carta
Europea d’Autonomia Local del 15 d’octubre de 1985 ratificada per l’Estat espanyol l’1
del març de 1989, en el seu article 10.3 estableix que “les entitats locals poden, en les
condicions eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats d’altres Estats”.
Igualment , els estatuts d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 i de 2006, com a
normes institucionals bàsiques regulen les competències exclusives en règim local de
la Generalitat de Catalunya.

De caire sectorial, estatal tant la Llei 23/1988 de 7 de juliol de Cooperación
Internacional para el Desarrollo regula l’article 20 que “la cooperació al
desenvolupament que realitzen les CCAA i les entitats locals és expressió solidària de
eles respectives societats” i que “l’acció que les esmentades entitats en la cooperació
al desenvolupament es basa amb els principis d’autonomia pressupostària i auto
responsabilitat en el seu desenvolupament i execució” com la Llei 26/2001, Llei
catalana de cooperació al desenvolupament aprovada per unanimitat pel Parlament de
Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al desenvolupament i la solidaritat
internacional, com a bé públic global en la realització de la qual s’ha compromès la
societat catalana. Una de les especificitats més importants del model català de
cooperació que recull aquesta Llei, és la concepció de la intervenció pública com a
complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de cooperació.

També cal esmentar diversos pronunciaments internacionals sobre el rol important i
creixent del paper dels municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets
humans. Entre d’altres, la 1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament
(1985) en les seves conclusions es feia “una crida a les autoritats locals perquè donin

suport i estimulin els intercanvis de cooperació Nord/ Sud, junt amb les ONGD». A la
Carta de Berlín (1992) a través del document “Iniciatives Locals pel Desenvolupament
Sostenible” i a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000),
document aprovat per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d’elles un centenar de
catalanes, es recull la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una
obligació, la Declaració de París (2005) sobre l’eficàcia de l’ajuda es destaca el paper
de les autoritats locals en la planificació del desenvolupament.
Des de les institucions comunitàries, la Comunitat Europea (2013) publica una
important comunicació adreçada al Parlament Europeu, al Consell, al comitè Econòmic
i Social Europeu i al Comitè de les Regions titulat Capacitació de les autoritats locals
en els països socis en ares a la millora de la governabilitat i l’eficàcia dels resultats del
desenvolupament.
L’aprovació de la LRSAL suposa un intent de reentralització competencial de l’Estat
espanyol que es fonamenta en una concepció centralista i uniforme, que en l’àmbit de
l’acció exterior ens remet a moltes dècades pretèrites, i que d’aplicar-se suposaria una
involució competencial del model de cooperació al desenvolupament dut des de l’àmbit
local.
En aquest sentit, el Comitè Executiu de l’ACM en la seva reunió ordinària, celebrada a
Cardedeu, el 13 de maig de 2014
ACORDA:
Primer.- Considerar que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets
d’identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i
valora positivament la tasca duta a terme per les administracions locals en els darrers
més de 25 anys de trajectòria.
Segon.- En conseqüència expressa el seu rebuig a la Llei 27/2013 de 27 de desembre
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) perquè tal com h a
dictaminat el Consell de Garanties Estatutàries vulnera el nostre Estatut d’Autonomia
que confereix competències exclusives a la Generalitat en matèria de règim local,
redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat.
Tercer.- Recomanem als ens locals continuar restat la cooperació al desenvolupament
des de l’àmbit local com a competència voluntària municipal.
Quart.- DIFONDRE aquest posicionament al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a tots els Grups parlamentaris, al Consell de Cooperació al
Desenvolupament i al Fons Català de Desenvolupament.”
La moció queda aprovada per unanimitat

7.- Moció de suport a la segregació de les masies de Torà i Biosca per agregació
al municipi de Llobera

Es transcriu la moció proposada:
“ANTECEDENTS
L’any 1969, en època d’ajuntaments no democràtics, un Decret del llavors anomenat
“Ministerio de Gobernación” acordà la incorporació del municipi de Llanera (que en la
divisió territorial feta per la Generalitat durant la Segona República havia estat adscrit a
la comarca del Solsonès), al municipi de Torà, “sense tenir en compte la base
geogràfica ni la lògica administrativa, ni els interessos dels veïns”, en paraules dels
representants dels veïns afectats.
El dia 10 de novembre de 1988, uns quants veïns de la part nord del municipi de Torà
van sol·licitar davant l’ajuntament l’inici d’un expedient de segregació d’una part del
seu terme municipal per agregar-la al municipi de Llobera. Paral·lelament, el 7 de març
de 1989, veïns de Lloberola van sol·licitar a l’Ajuntament de Biosca la segregació de
part del seu terme municipal per agregar-la també al municipi de Llobera.
En data 25 de gener de 1995, es dictà el Decret 20/1995 de 25 de gener, pel qual es
denega aquesta petició a pesar de l’informe favorable de la Comissió de Delimitació
Territorial, i tenint en compte l’informe desfavorable de la Comissió Jurídica Assessora.
Posteriorment, la Sentència 1188/1998 de la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara la nul·litat de ple dret d’aquest
decret, per no ser conforme a dret.
Malgrat varis intents de continuar les actuacions, en aquest moment queda aturada
tota tramitació al respecte fins l’any 2006, quan es produeix un canvi de govern i
s’inicia de nou expedient d’alteració de termes municipals per iniciativa veïnal.
Finalment, el Departament de Governació i Administracions Públiques assumeix la
instrucció dels expedients de segregació instats i la Comissió de Delimitació Territorial
acorda en data 3 de desembre de 2008 iniciar el procediment per a al correcció de
disfuncionalitats territorials en l’àmbit de Lloberola i Llanera, consistent en la
segregació de part dels municipis de Biosca i Torà per agregar-se al municipi de
Llobera.
Posteriorment, en data 22 de maig de 2009 la Comissió de Delimitació Territorial emet
altra vegada informe favorable a la segregació de part de municipis de Biosca i Torà
per la seva agregació a Llobera. No obstant, la Comissió Jurídica Assessora emet el
dia 9 de desembre de 2009 un dictamen desfavorable per considerar que no concorren
els supòsits de disfuncionalitats materials previstos en l’ordenament jurídic i basant-se
únicament en un estudi encarregat pel Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament
de Torà, i elaborat pel Servei Cientificotècnic de Cartografia i Sistemes d’Informació

Geogràfica de la Universitat de Lleida, signat pel Sr. Jesús Burgueño, membre en
aquell moment de la Comissió de Delimitació Territorial.
Alhora, l’any 2009 l’Ajuntament de Torà interposa una demanda davant la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució per la
qual el Departament de Governació i Administracions Públiques es fa càrrec de la
instrucció els expedients de segregació. Com a conseqüència, i atès que la demanda
tenia possibilitats de prosperar per un defecte de procediment al no haver-se efectuat
el preceptiu tràmit d’audiència vers l’Ajuntament de Torà, la Generalitat arxiva els
expedients.
L’Ajuntament de Llobera considera que és un cas “mal tancat” que no satisfà les
demandes i reivindicacions dels veïns i veïnes afectats/des i a les quals sempre ha
donat el seus suport.
Cal fer constar que l’Ajuntament de Llobera entén el dret de la ciutadania de Torà i
Biosca de demanar la incorporació a la comarca del Solsonès, de la mateixa manera
que s’ha d’entendre en el mateix sentit el dret dels veïns/nes de Lloberola i Llanera a
decidir el municipi al qual volen pertànyer, sempre tenint en compte les raons de caire
sociocultural, econòmic i administratiu que en vàries ocasions han estat justificades en
els expedients tramitats per agregar part del seu territori al municipi de Llobera.
Atès que en aquests moments s’està tramitant la segregació dels municipis de Torà i
Biosca de la comarca de la Segarra, per la seva agregació al Solsonès, creiem que és
el moment oportú de resoldre la qüestió objecte d’aquesta moció, donant resposta a
les reivindicacions històriques dels /de les veïns/nes de les masies de Llanera i
Lloberola, que han manifestat al llarg de tots aquests anys i de forma reiterada els
seus vincles amb el municipi de Llobera i a la seva voluntat de pertànyer al poble on es
senten integrats,
Vistes les disposicions de la Llei de règim local de Catalunya i atès que el decret
Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de
Catalunya, estableix en el seu article 7 el procediment per al canvi de comarca d’un
municipi fent constar que finalitzar l’expedient el Departament de Governació i
Relacions Institucionals ha de dictar una ordre per acreditar-lo.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Respectar la decisió dels veïns i veïnes dels municipis de Torà i Biosca en el
resultat del referèndum sobre el canvi de comarca i a la vegada exigir el mateix
respecte per part dels ajuntaments de Torà i Biosca vers la voluntat dels veïns i veïnes
de les masies de Llanera i Lloberola d’agregar-se al municipi de Llobera. En aquest
sentit i d’acord amb els supòsits d’alteració de termes municipals que preveu la Llei,
que s’iniciïn els tràmits per portar-ho a terme facilitant per part de les administracions
afectades la resolució de l’expedient de forma favorable a les reivindicacions de la
ciutadania afectada.

SEGON: Instar al Consell Comarcal del Solsonès que reconsideri l’acord de ple de
data 22 d’abril de 2010, i exigeixi al Govern de la Generalitat i als ajuntaments de Torà
i Biosca que es tramiti la segregació de les masies de Lloberola i Llanera.
TERCER: Trametre aquesta moció a l’ajuntament de Llobera i el Consell Comarcal del
Solsonès”
La moció queda aprovada per unanimitat

8.- Correspondència oficial i decrets d’alcaldia
Es dóna compte dels decrets d’alcaldia.
9.- Precs i preguntes
No se’n formulen

L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
Alcalde

