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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ 
 
DIA:             4 de MARÇ de 2016 
SESSIÓ:       Ordinària 
LLOC:          Sala d’actes de l’Ajuntament 
HORA D’INICI:    20:30 hores 
HORA D’ACABAMENT:  21:55 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) 
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: 
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Mercè VALLS i QUEROL  
 
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 ( 5 de febrer de 2016). 
2. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’Agrupació de 
defensa Forestal Llobregós.  
3.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la marxa Som al seu pas per Torà.   
4.- Donar compte de la relació de decrets. 
5.- Informes d’alcaldia .  
6.- Precs i preguntes 

 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 5 de febrer de 2016) 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 5 de febrer de 2016.  
 
Intervencions: 
El Sr. Alcalde efectua dues correccions en el punt 2 de l’ordre del dia, concretament a la pàgina 4, 
la primera és a l’inici del full on hi manca “una vegada” perquè prengui sentit la frase “una vegada 
adoptat l’acord”. I l’altra correcció és en el mateix punt en una intervenció seva, enlloc de cubà hi 
ha de dir “cuba”. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 8. 
Vots a favor: 8.  
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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ A 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL LLOBREGÓS.  
 
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, 
 
“El passat divendres 8 de gener a les 19h a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Torà hi va haver 
una primera reunió entre propietaris forestals, voluntaris i representants de l'Ajuntament per 
intercanviar opinions i també per informar d'aquesta proposta i establir les línies d'actuació. 
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En aquesta reunió en què hi assistiren 20 propietaris forestals es va aprovar per unanimitat dels 
presents l'acord de deixar de formar part de l’ADF “La Segarra” i alhora crear una nova ADF.  
 
Atès que en la sessió plenària ordinària del 4 de febrer de 2016 es va aprovar deixar de formar 
part de l’agrupació de defensa forestal “La Segarra” i promoure la creació d’una nova agrupació de 
defensa forestal.  
 
Atès que en data 26 de febrer es va fer l’assamblea general de la nova Associació de defensa 
forestal Llobregós en què es va efectuar l’acta fundacional i l’aprovació dels  estatuts socials.  
  
D’acord amb l’art.3.2 de l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF) estableix que per constituir una nova ADF caldrà que estiguin 
representats com a mínim el 20% dels titulars forestals de l’àmbit en qüestió o que la superficie 
agrupada representi almenys el 30% del total de superficie forestal. Així mateix, serà necessari 
que hi formin part l’Ajuntament o els Ajuntaments dels termes municipals agrupats. Cada 
Ajuntament no pot formar part de més d’una ADF.  
  
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes 
previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 
2568/1986, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.q i 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL); 52.2.q, i 114.3.d 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 resta de normativa aplicable, la competència per l’adopció d’aquest acord és el Ple 
de l’Ajuntament amb quòrum de majoria Absoluta. 
  
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
  
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’ADF Llobregós.  
 
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Torà a l’ADF Llobregrós al seu alcalde, 
el Sr Magí Coscollola i Andreu.  
  
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.” 

 
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 dia 26 de febrer de 2016 es va fer l’Assamblea fundacional de l’ADF, 
en què es va aprovar la Junta directiva, els estatuts i l’acta fundacional. Ara s’està recollint les 
adhesions de cada un dels propietaris on hi consti la documentació de cada parcel·la.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), pregunta qui dóna les referències cadastrals i si l’ajuntament té accés a les dades 
del cadastre.  
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El Sr. Alcalde diu que les dades són facilitades per cada un dels propietaris i que l’ajuntament 
igualment té accés a les dades del cadastre.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta la composició de la Junta directiva de l’ADF. 
El Sr. Alcalde nombra els membres que la composen i també explica que a petició dels propietaris 
consten, com a vocals, els alcaldes de Biosca i de Torà.  En el cas de Torà diu que la seva 
participació en la Junta l’ha d’aprovar el Ple de la corporació perquè hi entraria com a representant 
de l’Ajuntament de Torà, en canvi, el cas de l’alcalde de Biosca no és el mateix perquè en forma 
part per delegació del seu sogre que és un propietari. També diu que la Junta es renovarà cada 2 
anys, que els estatuts són estàndards, encara que s’hi han afegit 3 punts, prèvia consulta al 
departament corresponent, aquests punts de més són que les notificacions als socis poden ser 
mitjançant correu electrònic si així ho sol·liciten explícitament, que com a representació de 
l’ajuntament hi pot constar qualsevol membre del consistori sempre que sigui aprovat per 
l’assemblea general i que un propietari pot delegar a qualsevol persona de la seva confiança hi 
tingui parentiu o no.  
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM AL SEU PAS 
PER TORÀ.   
 
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, 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM AL SEU PAS PER TORÀ 
 
La marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les 
comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluirán a 
Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural El Camí 
(www.elcami.cat). 
Es Tracta d’un exercici de participació que, a més de recorrer el país físicament, organitzarà 
assamblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de 
democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un mon millors per a 
tots.  
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles persones, 
organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar.  
 
A nivel operatiu, està coordinada per l’associació Pas: amics d’El Camí-Serveis de Participació i 
Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional El Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, 
alhora membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat). 
 
El camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins 
i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment 
la cultura, la historia, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que 
es va iniciar l’any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el 
reconeixement dls Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general 
pel país des del punt de vista cultural, social i turístic.  

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
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Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El 
Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya.  
Atès que el moment històric que vivim com a país demana instruments d’abast nacional que 
facilitin la participació de tota la població en els afers públics.  
Atès que l’Ajuntament de Torà compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la 
participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una societat més 
justa, pròspera i sostenible.  
 
Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, un 
exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva.  
 
Atès que tothom qui vulgui podrá participar en la Marxa Som de diferents maneres:  

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada a la Marxa, preparar actes 
culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.  

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 
disponibilitat. 

c. Participant a les assamblees locals per opinar sobre el model de país que volem.  
 
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Torà el dia 23 de juliol de 2016. 
 
Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Torà s’adhereixi formalment a la Marxa Som perquè considera que és 
un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la 
democracia participativa.  
 
SEGON.- L’Ajuntament de Torà es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris, 
dins les possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, com ara: 

 Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi. 

 Infraestrutura i logística per als àpats populars en cas de realizar-se’n. 

 Facilitar la seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la 
cobertura sanitària.  

 Espais per realizar les assamblees participatives i, en el seu cas, facilitadors del procés 
participatiu per garantir-ne la qualitat i la participación de tothom.  

 Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic local a 
través dels mitjans de què disposi.  

 Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal i nucli 
urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura turística de 
senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis socials, 
culturals i econòmics per al municipi i comarca.  

TERCER.- L’Ajuntament de Torà es compromet a fomentar aquest recolzament entre els municipis 
de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Torà farà una aportació de 60,00 € en concepte d’adhesió a la Marxa 
Som. L’ingrés es farà efectiu a l’Associació PAS-Amics d’El Camí al número de compte de Triodos 
Bank IBAN: ES08 1491 0001 2620 1471 5615 



 
 

6 

 

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a l’Associació PAS-Amics d’El Camí (elpas@elcami.org), al 
Consell Comarcal de la Segarra, al Consell Comarcal del Solsonès, a presidencia del Parlament 
de Catalunya i a presidencia del Govern de la Generalitat de Catalunya.”  
 

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 la moció dient que són una sèrie de rutes a peu, i que passarà per Torà el 23 
de juliol (un dissabte a la tarda) per tant, tenen previst de dormir aquí per sortir l’endemà al matí. 
Han sol·licitat tenir a disposició tant establiments privats com públics, en aquest darrer cas es va 
demanar el pavelló.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), pregunta si des de l’Ajuntament s’articularà l’allotjament privat.  
El Sr. Alcalde diu que tot s’haurà de fer d’acord amb l’aforament disponible, i a hores d’ara encara 
tot és molt  embrionari.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta si darrera de la Marxa Som hi ha algun partit polític.  
El Sr. Alcalde diu que des d’ERC no, que per correus electrònics que arriben es podria dir que hi 
podria haver CIU, tot i que, no es pot assegurar. Torà és una zona de pas per aquesta marxa 
perquè l’etapa prèvia ve de Solsona i els d’El Camí ofereixen la possibilitat d’incloure el municipi a 
la ruta prèvia aportació econòmica, encara que, en aquest cas l’aportació econòmica no és 
obligatòria, només la disposició d’espais públics. En canvi, els “Amics del Camí” han trucat 
diverses vegades proposant la incorporació del municipi a la ruta prèvia aportació econòmica. 
També els de la Marxa Som van proposar de fer algun tipus de sopar de barri per fer un intercanvi 
amb la gent del poble o una assemblea participativa. Pel que fa la proposta econòmica afegeix 
que ha de ser acordada pel Ple. 
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que els sembla bé una aportació de 60,00 euros perquè així 
també es promociona el poble. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.  
 
 
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple: 
 

 
NÚMERO 

 
DATA 

 
TÍTOL 

9/2016 08/02/2016 Proposta nomenament direcció general adm local 

10/2016 12/02/2016 Inici expedient i tràmit audiència ordre execució 
URB_ORD_EXEC_1/2016 

11/2016 18/02/2016 Inici expedient i tràmit audiència ordre execució 
URB_ORD_EXEC_2/2016 

12/2016 29/02/2016 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu- març 2016  

13/2016 29/02/2016 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" - 
març 2016 

 
 
Intervencions i opinions: 

mailto:elpas@elcami.org
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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. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret 10/2016 i 11/2016. 
El Sr. Alcalde, li respon que són fruit d’inspeccions que es van fer amb l’arquitecta d’immobles, un 
al carrer Creu i l’altre a la Plaça del Vall.  
 
5.- INFORMES D’ALCALDIA  
 
a) El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu de 
Lleida per la qual s’estima el recurs interposat pel Sr. Oriol Mora, amb imposició de costes. Se li 
reconeix al Sr. Oriol Mora el dret a tenir la porta.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que la llicència se li va atorgar per 
l’alcaldessa i el secretari.  
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que el secretari va dir que la paret ja la refaria l’Ajuntament 
amb la fiança dipositada.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA juntament amb el Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, manifesten que 
es van oposar molt a l’atorgament d’aquesta llicència.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que segons ell qui va fallar va ser el secretari i l’alcaldessa, 
també diu que l’arquitecta estava espantada pel Sr. Oriol Mora.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM),  diu que qui no havia d’aprovar la llicència d’obres era la 
Junta de Govern Local.  
El Sr. Alcalde diu que el problema d’arrel era la legalització del cobert, i que l’advocat de 
l’Ajuntament ja va dir que posar requisits no urbanístics a una llicència està mal vist per la 
jurisprudència. Afegeix que s’intentarà modificar la inscripció en el registre de la propietat. 
 
b) Consulta d’expedients a l’arxiu municipal en estat d’incomplerts. El Sr. Alcalde explica qe 
aleatòriament s’han tingut de consultar a l’arxiu municipal dos expedients i ha resultat que un està 
incomplert i l’altre buit.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), pregunta si els expedients poden ser o havien estat precedits de polèmica.  
El Sr. Alcalde li respon que sí. 
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta si són de l’època de la Mercè.  
El Sr. Alcalde li respon que sí i que tots dos són de temes urbanístics.  
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si són d’obres menors o majors.  
El Sr. Alcalde li respon que tots dos corresponen a obres majors, i afegeix que arran d’això s’ha 
consultat que s’ha de fer davant d’aquests fets i ens han indicat que cal efectuar una diligència i 
intentar reconstruir l’expedient.  
 
6.- 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 el servei tècnic de l’arquitecta es pot canviar.  
El Sr. Alcalde li respon que ja es va queixar al Consell Comarcal de la Segarra i des d’allà es va 
dir que no podia ser, també s’ha consultat a l’advocat per contrastar la resposta. 
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El Sr. Roman RAGA i LLEIDA diu que en el programa electoral es parlava sobre el punt TIC 
cadastral i pregunta si és molt complicat sol·licitar-lo.  
El Sr. Alcalde li respon que ho faran en breu.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), explica que fa uns dies ha entrat un virus al servidor de 
l’Ajuntament i que ha encriptar molts documents.  
 
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  
   
 


