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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ 
 
DIA:             8 d’ ABRIL de 2016 
SESSIÓ:       Ordinària 
LLOC:          Sala d’actes de l’Ajuntament 
HORA D’INICI:    21:30 hores 
HORA D’ACABAMENT:  00:40 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 
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN  
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ 
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe) 
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ 
Sr. Roman RAGA i LLEIDA 
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Mercè VALLS i QUEROL  
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS  
Regidors no adscrits: 
Sr. Màrius CODINA i CLOSA 
 
Sra. Secretària Interventora Accidental: 
Núria Castellà Gou 
 
ABSÈNCIES  
Relació de regidors que han justificat la seva absència: 
Cap 
Relació de regidors que no han justificat la seva absència: 
Cap. 
 
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal 
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).  
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Desenvolupament de la Sessió: 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents: 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior ( 4 de març de 2016). 
2.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció de càrrecs electes 2016.  
3.-Aprovació, si s’escau, de la revocació de l’acord de delegació de les competències 
del servei d’abastament d’aigua i tractament d’aigües residuals que l’Ajuntament de 
Torà va conferir al Consell Comarcal de la Segarra mitjançant acord de ple de 28 de 
juliol de 2000. 
4.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud al Consell Comarcal de la Segarra de la 
modificació del programa d’actuació comarcal (PAC) per tal d’excloure el municipi 
de Torà del servei d’abastament d’aigua en alta.  
5.- Aprovació, si s’escau, l’informe del  Consorci per a la gestió d’aigües de 
Catalunya (CONGIAC ) que estableix el cabal mínim anual a subministrar per part de 
la MAAS. 
6.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la “Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer ambulants.  
7.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la “Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per a aparcament , càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena”. 
8.- Aprovació, si s’escau, l’assumpció de les despeses derivades de la defensa 
jurídica d’un regidor. 
9.- Aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació per determinar la titularitat 
pública o privada sobre el camí situat a la partida dels horts de les merites. 
10.- Donar compte de la relació de decrets. 
11.- Informes d’alcaldia .  
12.- Precs i preguntes 

 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 4 de març de 2016) 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 4 de març de 2016  
 
Intervencions: L’Alcalde efectua una esmena en el punt segon de l’ordre del dia, pàgina núm. 4 
de l’acta, respecte la seva intervenció aclarint que el que volia dir era que el representant de 
l’ajuntament pot ostentar qualsevol càrrec dins de la junta directiva de l’ADF sempre que 
l’Assemblea ho voti, referint-se al cas de Biosca.  
 
 
 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9. 
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Vots a favor: 9.  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna 
per llegida i s’aprova l’acta de referència, amb inclusió en el redactat definitiu de la mateixa les 
correccions esmentades. 
 
 
2.- PROPOSTA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ 
ECONÒMICA PER A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, 2016.  
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor:  9 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“Vist el Decret 69/2008, 1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a 
favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.  
 
Vista la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes 
locals per a l’exercici 2016, segons la qual s’obre període per atorgar compensacions a favor dels 
ajuntaments de Catalunya  amb una població de dret fins a 2.000 habitants (dades publicades INE 
referides a l’any 2014) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l’exercici 2016.  
 
Atès que l’Ajuntament de Torà compleix els requisits exigits en l’art. 3 del Decret 69/2008, d’1 
d’abril; no superar els 2.000 habitants i la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del 
pressupost del municipi, exercici 2014, no superen en un 75% la mitjana resultant del pressupost 
en el seu tram de població, (501-2.000 habitants). 
 
Atès que l’Ajuntament de Torà es troba dins del supòsit de municipis entre 501 i 2.000 habitants,  
l’import  de compensació màxim que correspon aquest tram és de 17.505,72 € corresponent al 
100% de dedicació del càrrec electe.  
 
Atès que en sessió plenària de data 2 de juliol de 2015 es va aprovar el règim de dedicacions i 
retribucions de l’Alcalde de la corporació tal com segueix: 
 
“PRIMER. acordar que, amb efectes de 1 de juliol de 2015,  el règim s'estableixi el següent règim 
de dedicacions i retribucions per a l’alcalde de la present corporació: 
 

Nom i cognoms 
Règim de 
dedicació 

Percentatge 
de dedicació 

Retribució  
(euros bruts anuals) 

Magí Coscollola Andreu Parcial 75 % 13.129,29 € 
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SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-lo d’alta al règim general de la 
Seguretat Social.” 
 
Atès l’anterior, l’import de la compensació pel tram de població del municipi de Torà, serà de 
1.094,11 euros mensuals (13.129,29 €/anuals).   
 
Per tot això, es proposa al Ple 
 
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de compensació econòmica pel càrrec, el Sr. Magí Coscollola i 
Andreu, Alcalde de la Corporació, amb un règim de dedicació del 75%. 
 
SEGON. Presentar l’esmentada sol·licitud davant de la Consellera de Governació Administracions 
Públiques i habitatge, abans del 29 d’abril, i la resta de documentació com fixa l’art. 4 de la 
resolució GAH/738/2016, de 17 de març.” 
 
Intervencions i opinions: 
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el 
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent: 
 
El Sr. Alcalde diu que la quantia és la mateixa que la de l’any passat i correspon al sou de l’alcalde 
i ara el que es fa és aprovar la sol·licitud.  
 
 
3.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVOCACIÓ DE L’ACORD DE DELEGACIÓ DE LES 
COMPETÈNCIES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA I TRACTAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS QUE L’AJUNTAMENT DE TORÀ VA CONFERIR AL CONSELL COMARCAL DE 
LA SEGARRA MITJANÇANT ACORD DE PLE DE 28 DE JULIOL DE 2000. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
Atès que per acord de ple de data 28 de juliol de 2000 es va delegar al Consell Comarcal de la 
Segarra la competència per al subministrament d’aigua i tractament d’aigües residuals al municipi 
de Torà. 
 
Atès que en sessió plenària es va aprovar el conveni marc de col·laboració amb el consell 
comarcal de la Segarra en matèria de cicle hidràulic.  
 
Donat que al llarg d’aquests 15 anys l’Ajuntament de Torà no ha vist plasmat a nivel pràctic 
aquesta delegació en el municipi.  
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Atès que al llarg del període 2000-2015, l’execució material de les competències delegades les ha 
continuat exercint el propi Ajuntament executant diverses obres de subministrament d’aigua.  
 
Atès que aquest Ajuntament vol revocar la delegació de les competències del servei d’abastament 
d’aigua i tractament de les aigües residuals al Consell Comarcal de la Segarra.  
 
Atès l’informe de la Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 24 de març de 2016.   
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió de l’Aigua de data 1 d’abril de 2016.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 
 
a) Articles 22.2.p; 25.c; 26.a i  47.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL).  
b) Articles 52.2.h, i 114.3.e del Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).  
c) Articles 60, 123, 124, 125 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) 
d) Article 153.2 del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  
e) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
2.2. Atès que és una competència plenària l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb els 
articles 22.2.p de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 
52.2.h del Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) amb un quòrum de majoria absoluta tal com s’estableix 
en els articles 47.h de la LRBRL i 114.3.e delTRLMRLC.  
 
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Revocar l’acord de delegació de les competències del servei d’abastament d’aigua i 
tractament d’aigües residuals que l’Ajuntament de Torà va conferir al consell Comarcal de la 
Segarra mitjançant acord de ple de 28 de juliol de 2000. 
 
SEGON. Notificar el present acord al consell Comarcal de la Segarra per tal que accepti la 
revocació de les competències delegades del servei d’abastament d’aigua i tractament d’aigües 
residuals, i n’efectuï la seva aprovació.  
 
Intervencions i opinions: 
 
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 explica que això va anar a la comissió de l’Aigua, explica que l’any 2000 es va 
transferir la competència d’abastament en aigua i tractament  d’aigua al Consell Comarcal de la 
Segarra perquè poguessin fer obres al municipi però mai n’han fet cap. L’Ajuntament davant de les 
necessitats sorgides ha efectuat diverses actuacions sobre aquesta delegació com és per exemple 
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el cas del subministrament d’aigua amb cubes. En aquest mateix punt explica el següent ja que 
estan relacionats i donat que els retirem la competència d’aigua també els demanem que ens 
retirin del PAC, a més, de les actuacions que es preveuen efectuar no se’n contempla cap a Torà.  
El Sr. Màrius CODINA I CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si ara el clavegueram  i tota la gestió 
de l’aigua ho farà l’Ajuntament.  
El Sr. Alcalde li respon que es recupera tota la potestat del cicle integral, de fet Biosca fa poc 
temps que també ho ha fet amb la diferència que allà s’hi han fet actuacions, des del consell 
també els hi han aprovat i inclús els hi ha transferit el dipòsit que hi van fer a través d’un PUOSC, 
aquí no serà el cas perquè no hi han fet cap obra. 
 
4.- PROPOSTA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD AL CONSELL COMARCAL 
DE LA SEGARRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ COMARCAL (PAC) 
PER TAL D’EXCLOURE EL MUNICIPI DE TORÀ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN 
ALTA.  
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“ANTECEDENTS: 
 
Atès que per acord de ple de data 28 de juliol de 2000 es va delegar al Consell Comarcal de la 
Segarra la competència per al subministrament d’aigua i tractament d’aigües residuals al municipi 
de Torà. 
 
Atès que en sessió plenària es va aprovar el conveni marc de col·laboració amb el consell 
comarcal de la Segarra en matèria de cicle hidràulic.  
 
Atès la voluntat de l’Ajuntament de Torà de revocar la delegació de les competències del servei 
d’abastament d’aigua i tractament de les aigües residuals al Consell Comarcal de la Segarra.  
 
Atès la voluntat de l’Ajuntament de Torà de sol·licitar al Consell Comarcal de la Segarra la 
modificació del Programa d’Actuació Comarcal  (PAC) per tal d’excloure el municipi de Torà del 
servei d’abastament d’aigua en alta perquè aquest serà subministrat per la Mancomunitat 
d’Abastament d’Aigua del Solsonès.  
 
Atès el dictamen favorable de la comissió de l’aigua de data 1 d’abril de 2016. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. La normativa aplicable és la següent: 
 
f) Articles 22.2.; 26 i  47.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL).  
g) Articles 52.2.q, 114.3 i 115 del Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).  
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h) Articles 60, 123, 124, 125 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) 
i) Article 167.1.b del Decret  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  
j) Article 48.1 Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitat de Catalunya.  
k) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
2.2. Atès que és una competència plenària l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb els 
fonaments de dret establerts.  
 
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Segarra la modificació del programa d’Actuació 
Comarcal (PAC) per tal d’excloure el municipi de Torà del servei d’abastament en alta, i així, poder 
esdevenir en un futur proper membre de ple dret de la Mancomunitat d’Aigua del Solsonès.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Segarra.” 
 
Intervencions i opinions: 
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 
aquest punt de l’ordre del dia ha estat explicat pel Sr. Alcalde en el punt anterior i s’ha sotmès a 
votació conjuntament amb el punt anterior.  
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’INFORME DEL  CONSORCI PER A LA GESTIÓ D’AIGÜES DE 
CATALUNYA (CONGIAC ) QUE ESTABLEIX EL CABAL MÍNIM ANUAL A SUBMINISTRAR 
PER PART DE LA MAAS. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“D’acord amb l’informe emès per l’enginyer el Sr. Sergi Grau Torrent de l’empresa CONGIAC 
(Consorci per a la Gestió d’aigües de Catalunya), l’objectiu del qual és analitzar quin volum d’aigua 
i amb quines característiques s’ha de subministrar des de la xarxa gestionada per la Mancomunitat 
d’Abastament d’Aigua al Solsonès, per a que l’aigua subministrada al municipi de Torà presenti 
una concentració de sulfats per sota els 250mg/lt, d’acord amb el Reial Decret 140/2003.  
 
Donat que el mes d’octubre de 2011 l’Agència Catalana de l’Aigua va redactar un informe on es 
plantejà que el problema principal de l’abastament d’aigua a Torà és de qualitat perquè l’aigua 
presenta una concentració molt alta de sulfats.  
 
Tenint en compte el contingut de l’informe perquè el nivell de sulfats de l’aigua subministrada a la 
xarxa de Torà estigui per sota del valor de 250 mg/lt caldria efectuar barreges de l’aigua aportada 
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per la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès amb l’aigua del municipi.  Concretament, 
perquè el nivell de sulfats de l’aigua subministrada a la xarxa de Torà estigui per sota el valor de 
250 mg/lt caldrà que la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès aporti actualment un 
volum d’aigua d’entre 77.100 m3/anuals i 95.100m3/anuals.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió de l’aigua de data 1 d’abril de 2016.  
 
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament, aprovar:  
 
PRIMER. Aprovar l’informe del CONGIAC en el seu contingut i conclusió.  
 
SEGON. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat d’Abastament d’aigua del Solsonès.” 
 
Intervencions i opinions: 
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el 
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent: 
El Sr. Alcalde diu que la MAAS més que el cabal màxim vol el cabal mínim per any. El tècnic en 
l’informe diu que necessitaríem entre 77.000-95.000 m3 per reduir els sulfats per estar per sota 
dels 250 mg/l, per tant, ara es tracta d’aprovar el cabal mínim.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que no està d’acord amb el tema de la Font 
de l’anglès per perill de quedar sense riu.  
El Sr. Alcalde diu que aquest acord no contradiu això perquè s’aprova un cabal mínim i un sostre 
màxim de 230.000 m3/any, ara aprovant l’informe diem que com a mínim gastarem aquest cabal, 
perquè el que determinarà tot això serà el preu. I per complir els paràmetre de qualitat com a 
mínim s’haurà de gastar aquest cabal, i si més endavant se n’ha de gastar més ja es farà en vistes 
al preu. Tard o d’hora s’haurà d’analitzar i decidir incorporar-nos al MAAS, d’aquest tema se’n va 
parlar a la comissió de l’aigua, tot i que s’haurà d’aprovar en el Ple. Ningú pot garantir que l’aigua 
de la font de l’anglès s’enviarà al riu o no, només que el pou de Can Marxant quedarà per 
emergència i per aquest motiu, ha de continuar funcionant.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), està 
d’acord amb el Màrius en buscar el preu més just i respectar l’ecosistema del riu deixant anar una 
mica d’aigua. 
El Sr. Alcalde diu que hi ha molta extracció subterrània i per aquest motiu se’n ressent el riu, ara 
l’aigua que tenim és gratuïta, després no serà així perquè s’haurà de pagar i pujar el rebut de 
l’aigua.  
 
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DEL 
CARRER AMBULANTS 

 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
 
Vots a favor: 8 dels regidors el Sr. Magí Coscollola i Andreu, el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, el 
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); i del regidor el Sr. Josep M. 
ALSINA i SIMÓ, del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); els 



 
 

9 

 

regidors la Sra. Sra. Mercè VALLS i QUEROL  i Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal 
de Convergència i Unió (CiU) i del regidor el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit.  
 
Abstencions: 1  del regidor el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de 
Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe) 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 

 
“Aquest ajuntament té la intenció de modificar algunes ordenances fiscals vigents, reguladores de 
les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 

 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els 
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i en 
particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 

 
Es proposa modificar la quantia dels conceptes següents de “l’article 6. Quota tributària” de 
l’Ordenança:  

 
Xurreries i similars........................................ 25,00 euros/dia 
Casetes de petards....................................... 25,00 euros/dia 
  
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acord: 
 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació proposada de l’ordenança fiscal núm. 22, 
reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i industries del carrer ambulants  

 
SEGON.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa s’ha d’exposar al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional.  L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal reguladora, 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor. 
 
Intervencions i opinions: 
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 diu que quan van efectuar l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 
2016 es va presentar una al·legació al preu vigent a la taxa per parades de petards, per això ara 
es  proposa la seva modificació, amés, parlant amb l’agutzil s’ha actualitzat la taxa al cobrament 
real, la taxa que hi ha aprovada 54 €/dia, perquè el que es cobra realment són 25€/dia donat que 
es negaven a pagar aquest import tant elevat. El mateix passava amb les atraccions, s’aplicava la 
taxa  “altres” que és de 25 €/dia, per tant, els conceptes que no s’apliquen ja no es proposarà la 
seva modificació perquè es farà una modificació íntegra de l’ordenança, en realitat el que es 
proposa al Ple és adequar la taxa a la realitat. Pel que fa al cobrament de la taxa de petards, 
aquesta sí que es liquidava d’acord amb els imports regulats en la mateixa, i l’import establert es 
considera abusiu perquè s’hi estan 7 dies, el mateix succeeix amb les xurreries.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu 
que el problema que hi ha amb les petards és el perill que representen per l’entorn.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), diu que està en contra de baixar el preu de la parada de petards, en mantindria 
els imports vigents, perquè representa un risc pels nens i una molèstia per a algunes persones. 
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que igualment se’n tirarà de petards, si no ofereix 
aquest servei al poble provoques que  la gent vagi a fora a comprar-ne.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit,  pregunta si s’han plantejat no cobrar la taxa 
per les parades del mercat dels divendres perquè cada vegada hi ha un mercat més pobre.  
El Sr. Alcalde li respon que si s’ho han plantejat i parlant amb l’agutzil s’ha dit de canviar el 
sistema de cobrament que actualment està estipulat en l’ordenança, fer-ho per dies.  
EL Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, diu que si proposes no cobrar la taxa de parades del mercat 
possiblement els botiguers es queixaran. 
EL Sr. Màrius CODINA i CLOSA juntament amb el Sr. Josep Maria ALSINA i SIMÓ, portaveu del 
grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), diuen que ja van parlar 
amb alguns botiguers i els van manifestar que hi estaven d’acord amb aquesta proposta.  
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), proposa de fer una prova pilot i valorar-ho. 
El Sr. Alcalde proposa al Ple si volen incorporar aquesta rebaixa en la taxa donat que és la 
mateixa que la que s’està modificant.  
La Sr. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta quins ingressos suposen a l’any aquesta reducció i si 
l’ajuntament ho podria assumir, també diu que estaria d’acord amb la proposta del Sr. Màrius.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta si ha arribat alguna queixa sobre l’organització del 
mercat, donat que té coneixement d’algunes incidències i mal estar que fa passar fa temps.   
El Sr. Alcalde, diu que els paradistes que venen cada setmana tenen preferència per sobre dels 
que venen cada quinze dies o cada mes. 
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, diu que no pot ser que es reguli una ordenança i després no 
s’apliqui, troba bé que com alcalde li pregunti a l’agutzil però no que ell cobri el que vulgui.  
El Sr. Alcalde li respon que això fa anys que està funcionant d’aquesta manera per aquest motiu 
es proposa la modificació d’aquesta taxa per adaptar-la a la realitat. 
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que ara no inclouria aquesta proposta de no cobrar els 
paradistes perquè és massa precipitat i tampoc és segur que traient aquesta taxa el salvi el mercat 
per aquest motiu fer una valoració més acurada.  
El Sr. Alcalde, diu que aquesta taxa s’ha de modificar tota, les grans superfícies han fet molt mal i 
econòmicament l’ajuntament pot assumir aquesta rebaixa sobre els paradistes del mercat 
setmanal.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, diu que cada vegada hi ha gent més gran i dependent dels fills 
per anar a comprar i solen anar a les grans superfícies.  
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que la seva vot serà l’abstenció per no estar d’acord amb la 
proposta de rebaixa de taxa de la parada de petards. 
 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA “TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE 
LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT , CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA”. 

 
 

Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 

 
“Aquest ajuntament té la intenció de modificar algunes ordenances fiscals vigents, reguladores de 
les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 

 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els 
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i en 
particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 

 
Es proposa modificar el títol de l’ordenança passant a ser: 

 

 Ordenança fiscal reguladora de la “taxa per les entrades de vehicles a través de les 

voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena i altres usos.  

 
Es proposa modificar el text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança que s’afegeix l’annex 
següent: 

 
Si la reserva d’espai públic requereix més de 2 metres d’amplada , s’aplicarà un taxa de 
8,60 euros/m2/any ¡sobre tota la superfície reservada.  
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions proposades de l’ordenança fiscal núm. 18, 
reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i altres usos. 
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SEGON.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa s’ha d’exposar al 
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional.  L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal reguladora, 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor.” 
 
Intervencions i opinions: 
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 explica que es proposa la modificació de l’ordenança afegint en el títol de la mateixa 
“altres usos” per contemplar altres fets imposables, explica la problemàtica que té el Sr. Joan 
Prats en el local situat a la Ctra. C-1412; i el preu que es proposa és el mateix que s’està pagant 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, donat que en el 
mateix indret hi ha un bar que paga aquesta taxa. Aquesta ordenança actualment està redactada 
per metres línials i per adaptar-la al cas en qüestió s’ha d’establir la taxa en m2 per recollir tota la 
superfície.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), pregunta si hi ha un altre cas similar o només aquest.  
El Sr. Alcalde diu que si la sol·licitud de llicència que ha presentat per pavimentar davant del seu 
taller  prospera a nivell urbanístic, donat que la tècnica va considerar encertadament que era 
obres provisionals i en l’informe jurídic la secretària va informar que les obres provisionals han de 
passar per urbanisme; en prevenció de la possible llicència urbanística i perquè ell pugui tenir una 
reserva d’espai caldria pagar una taxa. 
La Sra Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), 
explica que un dia al matí va anar a urbanisme amb el Sr. Prats i els va atendre la directora dels 
serveis territorials, finalment ella va marxar i el Sr. Parts s’hi va quedar arribant al punt que els va 
amenaçar i tot, des d’urbanisme van trucar a l’Ajuntament  preguntat sobre aquest senyor. Per 
tant, no ho vol entendre se li ha explicat moltes vegades, tot i que a l’escriptura consti una cosa, 
altra és que a precari l’ajuntament et deixa fer provisionalment alguna cosa, ben diferent és que 
allà s’estableix alguna forma de dret. El bar Trèbol que està a pocs metres se’ls va donar a precari 
la llicència per poder fer la terrassa fins que no s’urbanitzi. El preocupant és l’actitud del Sr. Prats i 
que provoqui algun conflicte amb l’ús que en faci.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que el Sr. Prats es troba algunes vegades l’entrada ocupada i 
no pot maniobrar.  
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que això pot obrir moltes sol·licituds de reserva 
d’espai.  
El Sr. Alcalde diu que les sol·licituds caldran estar justificades, si això s’aplica serà condicionat a 
l’ús que se li dóna o el motiu perquè ho demana , es valorarà si la justificació que al·lega té pes. El 
Sr. Prats ho sol·licita per poder maniobrar amb l’autobús, per entrar al local. Des de l’Ajuntament 
se li proposa que un cop pavimentat es senyalitzi amb un ratllat i que no impedeixi o talli el vial.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que si això prospera i ell té problemes que es farà.  
El Sr. Alcalde diu que amb les obres provisionals no es consolida cap dret i que si té problemes 
amb la gent que truqui als mossos d’esquadra.  
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, di que celebra la proposta que se li ofereix perquè quan es va 
autoritzar la terrassa del Bar Trèbol ell es va queixar.  
El Sr. Alcalde diu que és molt diferent perquè la terrassa del bar Trèbol no h apassat per 
urbanisme, a més, una obra provisional s’ha d’inscriure en el registre de la propietat. 
 
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA 
DEFENSA JURÍDICA D’UN REGIDOR 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 8 
Vots a favor: 8 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“Atès que el Sr. Josep Maria Alsina Simó i la Sra Mercè Valls Querol, actuals regidors del 
consistori.  
 
Atès que en la legislatura passada (2011-2015) mentre exercien el càrrec de Tinent d’alcalde i 
d’Alcaldessa respectivament, van ser denunciats per un pressumpte delicte de mal tracte d’animal 
domèstic.  
 
Atès que la Sra. Mercè Valls Querol va ser assistida pel lletrat de l’Ajuntament,  en les diligències 
prèvies en el Jutjat d’instrucció de Solsona amb el resultat de sobreseïment lliure i arxiu, suposant 
un cost de 4.235,00 euros iva inclòs que va ser assumit pel consistori.    
 
Atès que el Sr. Josep Maria Alsina i Simó, actual regidor de l’ajuntament,  ha sol·licitat que per raó 
del càrrec institucional que ostentava a l’Ajuntament en el moment en el que es va produir la 
causa de la demanda judicial interposada, se li doni la pertinent cobertura a les despeses sofertes 
per l’assistència jurídica i defensa en el procediment de judici en primera instància a Solsona, en 
el Jutjat Penal 3 de Lleida i en l’Audiència Provincial de Lleida. El Procediment ha finalitzat amb 
sentència desestimada en apel·lació sense costes per import de 5.566,00 Iva inclòs 
 
Vist que és una competència plenària l’adopció d’aquest acord, de conformitat amb l’article 21.1.k  
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article 52.2.k del 
Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC) i l’art. 13.5 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’Organització i Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals (ROF).  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:  
 
PRIMER . Aprovar que l’Ajuntament de Torà assumeixi la despesa derivada de la defensa jurídica 
del Sr. Josep Maria Alsina Simó en el procediment de judici en primera instància a Solsona, en el 
Jutjat Penal 3 de Lleida i en l’Audiència Provincial de Lleida per import de 5.566,00 Iva inclòs.   
 
SEGON. Aprovar la corresponent consignació pressupostària en el pressupost 2016 per atendre la 
despesa. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’interessat.” 
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Intervencions i opinions: 
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: 
Essent les 23h, la secretària fa l’advertiment al Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup 
municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), perquè s’absenti en la 
deliberació i aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia per aplicació de l’article 28 de la Llei 30/92. 
El regidor surt del Ple i seguidament el Sr. Alcalde inicia l’explicació d’aquest punt de l’ordre del 
dia.  
El Sr. Alcalde diu que si l’Ajuntament va pagar les despeses d’assistència jurídica en el seu 
moment a la Sra. Mercè Valls i Querol, que era l’alcaldessa, ara també té d’assumir les despeses 
del regidor el Sr. Josep Ma. Alsina i Simó, que en el moment dels fets també era regidor, i més 
havent quedat absolt.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu 
que quan es van produir els fets i tenint en compte l’advocat que té contractat l’Ajuntament ella li 
va oferir al regidor el Sr. Josep Ma Alsina i Simó,  com a alcaldessa, que la defensa li portés el 
lletrat de l’ajuntament, no entén perquè ell va sol·licitar l’assistència d’un altre advocat, desconeix 
si era un tema de desconfiança vers l’advocat o a l’alcaldessa.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), diu que s’imagina que a inicialment podia haver-hi un conflicte d’interessos i que 
l’advocat primerament es decantés més per la defensa de l’alcaldessa perquè no quedava clara 
l’actuació que podria tenir-hi l’alcaldessa en els fets. Afegeix que si la despesa fos molt elevada  
se li podria dir al regidor el Sr. Josep Mas Alsina i Simó que n’assumís una part ell; però les 
minutes de l’advocat del regidor el Sr. Josep Ma Alsina i Simó són molt diferents de les del lletrat 
de l’Ajuntament, sobretot per la feina que han fet ambdós, doncs les minutes de l’advocat de 
l’ajuntament són molt elevades i, més tenint el compte que l’ajuntament li dóna molta feina. En 
canvi, la feina de l’advocat del regidor el Sr. Josep Ma Alsina i Simó ha esta molt més que la que 
va tenir el lletrat de l’Ajuntament en la defensa de la Sra. Mercè Valls i Querol.  
El Sr. Alcalde diu que ja van veure amb la secretària que la minuta que presenta el lletrat del 
regidor el Sr. Josep M. Alsina i Simó, no és exagerada.  
 
Un cop deliberat aquest punt i efectuada la votació corresponent, essent les 23h 20 min 
s’incorpora en la sessió plenària el regidor el Sr. Josep M. ALSINA I SIMÓ, portaveu del grup 
municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe).  
 
9.-APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ PER  DETERMINAR 
LA TITULARITAT PÚBLICA O PRIVADA SOBRE EL CAMÍ SITUAT A LA PARTIDA DELS 
HORTS DE LES MERITES. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 8  dels regidors el Sr. Magí Coscollola i Andreu, el Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, el 
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); i del regidor el Sr. Josep M. 
ALSINA i SIMÓ, del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); els 
regidors la Sra. Sra. Mercè VALLS i QUEROL  i Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal 
de Convergència i Unió (CiU) i del regidor el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit.  
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Abstencions: 1 del regidor el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, del grup municipal de Independents per 
a la Segarra - Junts per Torà (InSe) 
 
S’aprova per majoria absoluta. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“Vist l’expedient tramitat sobre investigació dels drets que li poguessin correspondre a 
l’Ajuntament sobre el camí situat a la Partida dels horts de les Merites, sense nom específic 
assignat, el traçat del qual, passa per la finca coneguda com a “Cal Peretó” a fi i efecte de 
determinar la titularitat pública o privada del mateix. 
 
Els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local, 8.1.e) 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, 41.1 a) i 45 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques, atorguen als Ajuntaments la potestat d’investigació 
dels seus béns, que s’exercirà amb submissió al procediment legalment establert, recollit 
bàsicament en els articles 134 i 135 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i supletòriament en els articles 44 a 55 del Reglament de Béns 
de les entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.  
 
L’esmentat expedient ha donat com a resultat la constatació de la titularitat pública del camí situat 
a la partida dels horts de les Merites que limita amb les parcel·les 68 (amb referència cadastral 
25279A00100068) i la parcel·la 368 ( referència cadastral 25279A00100368) del polígon 1; de 
manera que, no existint cap qüestió contenciosa, no resulta necessari exercir cap acció davant la 
jurisdicció civil. 
 
L’article 53 del reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 
13 de juny, disposa que en cas de resolució favorable de l’expedient, es procedirà, si s’escau,  a la 
taxació de la finca, a la seva inclusió en l’Inventari i a l’adopció de les mesures necessàries per fer 
efectius els drets de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Secretaria de data 11 de març de 2016.  
 
Atès que l’òrgan competent per adoptar les accions abans indicades és el Ple municipal de 
conformitat amb l’article 229 en relació amb l’article 227 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER.- Declarar la titularitat pública i conseqüentment la plena propietat de l’Ajuntament de 
Torà  sobre el camí situat a la partida dels horts de les Merites, amb referència cadastral 
25279A001090100000YI. 
 
SEGON.- Procedir la seva inclusió a l’inventari de béns de l’Ajuntament, com a bé de domini 
públic, així com la seva immatriculació en el Registre de la Propietat. 
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TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar aquells documents i 
efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.  
 
QUART.- Notificar aquest acord als afectats i al interessats que hagin comparegut a l’expedient.” 
 
Intervencions i opinions: 
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 s’entrega de nou la proposta de l’ordre del dia per incorporació d’un punt en 
la mateixa atès que el camí té assignada una referència cadastral, i recentment ha sortit una 
normativa que permet inscriure els camins en el registre de la propietat. Seguidament explica el 
punt dient que per part dels propietaris de cal Peretó hi va haver una reivindicació de què el camí 
era de la seva finca. Des de l’ajuntament es va obrir un expedient d’investigació de la titularitat del 
camí, i en vistes de les proves aportades, s’ha conclòs que el camí és de titularitat pública. Al ser 
una competència plenària l’aprovació de la titularitat pública del camí no s’ha fet res fins ara a títol 
d’alcalde.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe) diu que s’abstindrà i que a nivell jurídic determinar la titularitat dels camins no és 
senzill, el que consta coma  descripció de la finca en l’escriptura és relatiu perquè les esglésies 
se’ls deixava fer les escriptures a la carta, en aquest cas en concret, aquest camí pràcticament no 
està utilitzat.  
El Sr. Alcalde diu que ha rebut diverses queixes, almenys 3.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que es va intentar arribar a un acord amb els propietaris de Cal 
Peretó, fent una variant del camí, ara si aprovem la titularitat del camí és per fer-ho complir i treure 
la tanca que hi ha posat.  
El Sr. Alcalde diu que això encara està en peu  però ells no ho volen fer per la remena que 
comporta.  
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra - 
Junts per Torà (InSe) diu que s’abstindrà perquè el traçat del camí no té sentit.  
El Sr. Alcalde diu que això es pot demostrar perquè ells van comprar un hort el 1987, això vol dir 
que alguna cosa hi havia entremig, evidentment un pas.  
El Sr.  Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta si el que limita amb el camí és una paret.  
El Sr. Alcalde li respon que sí. 
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que el traçat del camí no sembla natural.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu 
que quan ells van fer les obres de la casa van venir amb un croquis proposant una modificació del 
camí. El secretari els va dir que anessin al registre de la propietat per documentar la titularitat i al 
no tenir documents acreditatius es va procedir a l’exposició pública per saber l’ús històric del camí 
i ningú va dir que fos privat, per tant, no hi ha cap document que digui que aquest camí és de 
titularitat privada.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que davant dels dubtes que té sobre la titularitat pública del 
camí per la seva naturalesa , s’abstindrà en el seu vot.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que el fet de què la finca 368 es va adquirir 
amb posterioritat, dóna peu a interpretar que el camí és públic i per tant, s’han de reservar com a 
tal.  
 
 
10.-DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.  



 
 

17 

 

 
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple: 
 

 
NÚMERO 

 
DATA 

 
TÍTOL 

14/2016 04/03/2016 Resolució de tancament del carrer Forn 

15/2016 09/03/2016 Convocatòria de Junta de Govern Local 

16/2016 11/03/2016 Imposició Ordre execució URB_ORD_EXEC_3/2016 

17/2016 14/03/2016 Proposta acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari 
a mig termini pel període 2017-2019. 

18/2016 18/03/2016 Resolució expedient ordre execució 2/2016 

19/2016 18/03/2016 Sol·licitud accés a les dades sobre inexistencia d’antecedents 
penals del registro central de penados del ministerio de justicia 

20/2016 18/03/2016 Compensació de deutes  

21/2016 21/03/2016 Delegació d’atribucions a la regidora la Sra. Maria Ángeles 
Louzan Vázquez per celebrar un matrimoni civil 

22/2016 21/03/2016 Designació del nou tresorer de la corporació 

23/2016 31/03/2016 Resolució borsa de treball d’una plaça d’auxiliar administratiu 

24/2016 31/03/2016 Resolució borsa de treball llar infants municipal “el Jardí” 

 
 
Intervencions i opinions: 
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 explica que el decret núm. 14/2016 és fruit de queixes dels veïns de l’immoble situat 
al c/ Forn, 10. Aquesta casa té una esquerda i davant la possible perillositat es a tallar el carrer i 
seguidament es va fer venir la tècnica per valorar aquest fet, l’interessat ha sol·licitat una pròrroga 
de l’ordre d’execució, però fins que no es facin les obres no es reobrirà el carrer fins que no s’hagi 
fet. Respecte el decret núm. 18/2016 és una resolució per la qual es retorna la clau perquè 
l’ajuntament ja no ha de custodiar la clau de l’habitatge recaient tota la responsabilitat sobre el 
propietari i també se li requereix que mantingui immoble en condicions de salubritat i ornament 
públic.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 17/2016.  
El Sr. Alcalde  li diu que és informació que s’ha d’enviar al ministeri d’hisenda.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta sobre el decret núm. 19/2016, concretament qui té accés 
al registre central de penats del ministeri de justícia.  
La Secretària li respon que per acord de Junta de Govern Local es van declarar els llocs de treball 
que impliquen contacte habitual amb menors o poden considerar-se afectats per relacionar-se 
amb menors i que mitjançant l’autorització d’aquest personal es farà des de l’ajuntament aquesta 
consulta en el registre . 
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta sobre el decret núm.  22/2016 perquè s’ha fet el canvi de 
tresorer.  
La secretària li respon que és degut a un canvi normatiu.  
 
11.- INFORMES D’ALCALDIA  
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El Sr. Alcalde informa sobre els següents punts:  
 

a) Comissió de delimitació 
El Sr. Alcalde comenta la signatura de l’acta de delimitació amb el municipi de Pinós, dient que el 
conflicte estava en la Masia de la Petja, en què l’Ajuntament de Torà va aplicar  el mateix criteri 
que a les masies de Llanera, en el sentit que aquí a l’ajuntament no s’ha trobat documentació 
sobre aquesta Masia per la qual cosa s’efectuarà una petita modificació. Des de l’Ajuntament de 
Torà es va veure que al arreglar el tema de la Masia de la Petja, la font de Morrocurt quedava a 
Pinós i ara es tracta de què la font es quedi a Torà.  
 

b) Reunió canvi de comarca 
El Sr. Alcalde diu que es va acordar que des de l’ajuntament es continuaria els contactes amb el 
grup de la CUP i Junts pel Sí. Aquest matí la CUP ha confirmat que ens pot rebre dimarts 12 
d’abril a les 17h al Parlament, Biosca ja ho sap. Ara queda pendent el tema de Junts pel Sí que 
s’encarrega la regidora la Sra. Mercè Valls i Querol, l’alcalde li pregunta com estan els tràmits.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), li 
respon que ha canviat el responsable ara ja no és el Sr. Batalla sinó el Sr. Coromines i intentarà 
concretar una visita amb ell o amb la persona corresponent.  
  
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), pregunta si s’ha trobat alguna documentació dels expedients que desapareguts 
que va comentar el Sr. Alcalde fa vàries sessions . 
El Sr. Alcalde li respon que no.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), 
pregunta l’estat de les obres del c/ Creu.  
El Sr. Alcalde respon que es va començar malament des de l’inici perquè el culpable real va ser 
l’empresa Fecsa al collar malament la instal·lació, i l’expedient està obert contra els propietaris de 
l’edifici no contra l’empresa.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que la tècnica va fer un informe.  
El Sr. Alcalde diu que a qui s’ha de perseguir és a la companyia elèctrica no als propietaris de 
l’edifici i l’informe que va emetre la tècnica va contra els propietaris.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta quan de temps fa d’això.  
El Sr. Alcalde li respon que fa més d’un any.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta si hi ha algun altre informe que digui que la 
responsabilitat és de la companyia Fecsa.  
El Sr. Alcalde li respon que no, que no pots canviar de responsable sense justificar -ho.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que s’ho han mirat dues tècniques.  
El Sr. Alcalde diu que és injust anar contra els propietaris.  
 
Intervencions del públic 
 
Des del públic es fa una intervenció sobre el punt 9 de l’ordre del dia (aprovació de la resolució de 
l’expedient d’investigació per  determinar la titularitat pública o privada sobre el camí situat a la 
partida dels horts de les merites), dient que tota la vida s’ha passat per allà i, per tant, s’ha de 
reivindicar poder passar per qualsevol lloc públic sense rebre amenaces, ni ser atacat per gossos 
de particulars, però que no es pot denunciar si no es pateix cap dany “corporable”.  
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), contesta aquesta intervenció dient que desconeix la titularitat del camí i que pel 
fet de què hi passi gent no vol dir que sigui públic.  
 
Des del públic s’interessen sobre una sol·licitud d’una Sra de St. Serni per fer una granja de 2000 
porcs, concretament, el subministrament de llum i aigua.  
 
Des del públic es diu que al carrer de la Creu hi ha un fanal que no funciona. 
 
Des del públic es sol·licita que es pengi a la web municipal totes les actes.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM),li respon que s’estan recuperant tots els arxius perquè 
s’han perdut i quan es tinguin es penjaran.  
 
 
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
 
                                                                                               

   Vist-i-plau 
La secretària,                                                              L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
Núria CASTELLÀ i GOU      Magí COSCOLLOLA i ANDREU 
 
 


