ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 5/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

11 de MAIG de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:00 hores
23:10 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
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
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
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 d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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DECLARACIÓ D’URGÈNCIA:
El Sr. Alcalde, sol·licita la inclusió amb caràcter d’urgència del debat i votació del punt següent:
Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la moció per a la defensa dels drets de les dones
víctimes d’agressions sexuals.
Ho justifica pel fet que s’ha rebut aquesta moció més completa i que per respecte al grup de CIU
no s’havia inclòs a l’ordre del dia per no repetir temes.
Votació sobre la inclusió a l’ordre del dia de dit expedient:
Nombre de regidors que conformen el Ple: 9
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 7 dels regidors ( ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i
LLEIDA del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); la Sra.
Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU)).
Abstencions: 1 del regidor (el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
Per tant, amb el quòrum de l’article 103.3 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).
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 6 d’abril de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si escau, de l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que
l’Ajuntament de Torà té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats
ingressos de dret públic.
3.- Aprovació, si escau, de l’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’acord
marc de l’ACM (exp. 2015.02).
4.- Ratificar la resolució d’alcaldia sobre l’“Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compensació
econòmica per a determinats càrrecs electes locals, 2018”.

II.

PART DE CONTROL

5.- Donar compte de la relació de decrets.
6.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de
pagament a proveïdors 1r trimestre de 2018.
7.- Aprovació, si s’escau, la moció presentada pel grup PdeCat, de rebuig pel contingut de la
sentència dels membres de “la manada”. ( es retirada de l’ordre del dia )
7.- Punt d’urgència: Aprovació, si s’escau, la moció per a la defensa dels drets de les dones
víctimes d’agressions sexuals.
8.- Informes d’alcaldia .
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9.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 6 d’abril de 2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 6 d’abril de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
Intervencions: No n’hi ha.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA DE LES FACULTATS QUE L’AJUNTAMENT DE TORÀ TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA
DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
Nombre de regidors 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,
“ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE
AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA
DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i
executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç
o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat
preveu la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 del
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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, S'ACORDA:
PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i
l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de
Dret Públic que s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència
que s'estableixen en el present acord:
- Contribucions especials
- Quotes urbanístiques.
SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació
d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics que
s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió
recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i executiva.
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la
seva inscripció en els Registres Públics.
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n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un
òrgan de la Diputació de Lleida.
TERCER.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la
tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es
poden detallar les següents:
a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés
directe.
b) Aprovació del calendari de cobrança.
c) Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas
de liquidacions d’ingrés directe.
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f) Dictar la providència de constrenyiment.
g) Confeccionar el plec de càrrecs.
QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte
d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament
Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació
Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases
de Règim Local.
3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà
la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è Epígraf 4 de la
vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015) en
els termes següents:





7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.
100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la via
executiva de constrenyiment.Grups
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via
executiva de taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic,
i que no tenen delegada en voluntària cap de les taxes de l’ article
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Tipus %
3’5

20 del TRLRHL.
2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no
son les dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL
(clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la
recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de
dret públic.

2’5

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de
les taxes dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL
(clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la
recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de
dret públic.

2

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint
la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés
directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de
pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui
coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les
garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que
intervinguin en la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent
documentació:
a)Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
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c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com
fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així
com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament
periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions
subsidiàries i altres supòsits.
CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del
dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent,
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.
SISÈ: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva
part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida.
SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.”
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 correspon a la part executiva de les CCEE i Quotes Urbanístiques, hi ha
algun cas que suposem podríem tenir problemes, la resta de taxes i tributs pràcticament ho tenim
tot delegat.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADQUISICIÓ DEL SERVEI DE
D’ASCENSORS A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2015.02).
Nombre de regidors 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,
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MANTENIMENT

“APROVACIÓ, SI ESCAU, L’ADQUISICIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORS A
TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2015.02).
1.- L’Ajuntament de TORÀ, per Resolució d’alcaldia núm. 19/2013 de data 22 d’abril de 2013, va
aprovar l’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza l’ACM
juntament amb el Consorci Catala pel desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de
juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es
relaciona:
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4
3.- En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils
adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d’aparells elevadors i subministrament
d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
4.- Antecedents de l’entitat.
L’Ajuntament de Torà té una escola de primària i disposa d’un aparell elevador intern, la necessitat
que es pretén cobrir mitjançant aquest acord marc és tant el subministrament com el servei de
manteniment de dit aparell.
5.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
6.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i
33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els
serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta
d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del
CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

7.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de forma
expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de contractació a
les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc.
8.- De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la nova LCSP, “Els expedients de contractació
iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior.”
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, i resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà, l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Disposar l’adhesió del municipi de Torà a l’Acord marc del servei de manteniment
d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-i-quatre mesos, des del dia 1 de juliol de
2018 fins el dia 1 de juliol de 2020.
SEGON.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb l’empresa
adjudicatària MARVI ASCENSORES, SL en les modalitat següents:
Tipus de manteniment
(Bàsic/semi-risc/tot risc)
TOT RISC

Tipus d’aparell
(interior/ exterior/muntacàrregues)
INTERIOR

Nombre
Preu/aparell-any
d’aparells
(€)
1
876 € més iva

TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 876,00 € més iva, fent
un total amb iva inclòs de 1.059,96 €/any que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l’any
vigent en cada moment, respecte de l'any 2018 la part proporcional des de l’inici vigència
contracte (01/07/2018), en aquest cas serà 529,98 € iva inclòs, a càrrec de l'aplicació
pressupostària (323001-21300).
QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària MARVI ASCENSORES, SL.”
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 amb la nova llei de contractes que ha entrat en vigor el dia 9/03/2018 s’han
de licitar tots els contractes, i aquesta adhesió ja es volia fer l’any passat però no vam poder
perquè el contracte ja estava vigent. Ara paguem uns 1.000 € més iva sense recanvi de peces. I
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en aquesta proposta de l’Acm serà de 876,00 € més iva modalitat tot risc, creiem que aquesta
modalitat és la més avantatjosa tenint en compte que l’ascensor ja té una antiguitat de 10 anys. En
la nostra zona correspon el lot 8 que l’adjudicatari ha resultat ser Marvi.
4.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE L’“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA
SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES
LOCALS, 2018”.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
Ratificar la Resolució d’Alcaldia que tot seguit es transcriu:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 50/2018
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER A
DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS, 2018.
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/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals per a l’exercici 2018, 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 2016) perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l’exercici 2018.
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 2016, 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:
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Nom i cognoms
Magí Coscollola Andreu

Règim de
dedicació

Percentatge
de dedicació

Retribució
(euros bruts anuals)

Parcial

75 %

13.129,29 €

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).
En virtut d’això, RESOLC:
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 del Departament de Governació
Administracions Públiques i Habitatge, i la resta de documentació com fixa l’art. 4 de la Resolució
GAH/664/2018, de 4 d’abril. .
TERCER.- Ratificar aquest acord a l’aprovació del Ple en la propera sessió que es celebri.”
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 es va fer per Resolució d’Alcaldia per sol·licitar-la dins de termini i ara es
sotmet a ratificació .
II.

PART DE CONTROL

5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
39/2018
40/2018
41/2018
42/2018
43/2018
44/2018
45/2018
46/2018

DATA
TÍTOL
29/03/2018 Aprovació nòmines del mes de març 2018
29/03/2018 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes d'abril
2018
29/03/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes d'abril 2018
03/04/2018 Autorització activitat teatre al Convent
03/04/2018 Convocatòria Ple ordinari mes d'abril
06/04/2018 Relació aprovació fres núm. 4_2018
09/04/2018 Aprovació despesa curs prevenció i control de la legionel·losi
09/04/2018 Rectificació errades materials DA 14/2018
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47/2018
48/2018
49/2018
50/2018
51/2018

09/04/2018 Delegació al regidor Sr. Joan Closa Viladrich per a la celebració
matrimoni civil
12/04/2018 Inici prova i ampliació termini exp titularitat
24/04/2018 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de l'obra “Local
destinat a bar-magatzem en el camp de futbol municipal”
24/04/2018 Aprovació sol·licitud de subvenció càrrecs electes
26/04/2018 Sol·licitud ajuda emergència plaça Pati

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 pregunta als regidors si volen algun aclariment.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), i el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del mateix grup municipal
pregunten sobre el decret núm. 48/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a l’expedient d’investigació camí partida dels horts de les
Marites.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, en referència a aquest tema li semblaria correcte que els
interessats estiguessin disposats a fer un camí alternatiu, que amb això no vol dir que no es
defensi la titularitat pública del mateix, però que potser estaria bé tornar-los-hi a plantejar perquè
entén que aquesta gent no vulguin que ningú se’ls hi posi a casa.
El Sr. Alcalde li respon que això ja se’ls hi ha proposat fer una variant en el camí; però no els
interessa pel cost que els hi suposaria. Fer aquest expedient és per no perdre un camí públic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),diu
que aquesta gent van experimentar un canvi quan van anar al cadastre i des d’allà, segons ells,
els hi van dir que pagaven el cadastre d’aquest camí.
6.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS AL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE DE 2018.
Nombre de regidors presents: 8
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 2018:
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Pagaments realitzats en el trimestre: 154.449,59 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 65.974,32 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
PRIMER trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida al Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol.
El període mig de pagament 1r. TRIM. 2018: 5,48 dies

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 hi ha factures que a vegades s’han de fer rectificar perquè barregen
conceptes. Aquest equip de govern des del primer moment es va conscienciar de què l’ajuntament
està en un pla d’ajust i això comporta complir les condicions que hi estan establertes en el mateix.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PDECAT, DE REBUIG
PEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DELS MEMBRES DE “LA MANADA”.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la retirada de l’ordre del dia d’aquesta moció.
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 per part del grup municipal d’ERC-AM hi farien almenys 2 observacions a la
moció presentada pel grup municipal de CIU.
El Sr. Roman Raga i Lleida, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe),diu que tècnicament és més correcta la moció presentada com a punt d’urgència
per l’equip de govern.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CIU), diu
que no entraran en discussió i demana que no es torni a repetir, si ho arriba a saber no l’hagués
presentada, encara que aquesta moció va ser votada en la Paeria de Cervera per 13 membres per
unanimitat, i que les faltes ortogràfiques que apareixen en la moció que el seu grup municipal ha
presentat ha esta perquè no li funcionava el corrector.
7.- PUNT D’URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS
DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 7 dels regidors ( ( el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, el Sr. Joan CLOSA i
VILADRICH, el Sr. Jordi DURAN i BAGÁN del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM); el Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, el Sr. Roman RAGA i
LLEIDA del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe); la Sra.
Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS del grup municipal de Convergència i
Unió (CiU).
Abstencions: 1 del regidor (el Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“ MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS
SEXUALS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra, en relació al cas conegut
com “La Manada”, condemna els cinc acusats per abús sexual i no per violació per uns fets que
van passar durant les festes dels San Fermines del 2016 a Pamplona. La resolució judicial
estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de
llibertat vigilada després del compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte
d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en
compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i de nombroses expertes i
experts jurídics que l’han valorat i també de les entitats municipalistes (ACM i FCM). La
consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació
de la violació que situa en una posició de total desempara a totes les dones supervivents
d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un
missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les
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revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en
l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al
vot particular en què es demana l’absolució de tots els acusats, a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum el
biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta sentència
crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la
forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques hem de continuar portant a terme mesures de
prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les
relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem els deu anys d’ençà de l’aprovació de la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Cap violació és justificable o interpretable. Les dones han de ser lliures no valentes. NO és NO!
Per aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, (CIU), grup municipal de
Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe), i grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) de l’Ajuntament de Torà proposen al Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Torà a les dones que són víctimes d’agressions
sexuals.
SEGON. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant el
seu rebuig a la sentència de “La Manada” i el seu suport a les dones supervivents de les
violències masclistes.
TERCER. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’incorpori la perspectiva de gènere per tal
d’evitar les interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant
a sentències amb un clar biaix masclista.
QUART. Exigir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per tal de poder garantir els
drets de les dones.
CINQUÈ. A nivell municipal, vetllar pel compliment del Pla d’igualtat entre homes i dones i el
protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe de l’Ajuntament de Torà.
SISÈ. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics del
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FCM).
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:
S’incorporen en aquest punt les intervencions efectuades en l’aprovació de la incorporació
d’aquest punt en l’ordre del dia i són les que segueixen:
El Sr. Alcalde en el punt de la votació d’urgència ha manifestat que aquesta moció no és de l’ACM
ni de la FMC.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CIU),
manifesta que van presentar la moció que consta en el punt 7è de l’ordre del dia per mostrar el
rebuig cap a la sentència dictada i per tota la mobilització social que ha comportat. Diu que si la
moció que presenta l’equip de govern ha arribat avui no costava res enviar-la a tots els regidors de
la corporació.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que la moció que proposen és més generalista que la
del grup de CIU.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit diu que tot això és publicitat que s’ha creat un
boom mediàtic i altres temes de maltractaments i abusos passen desapercebuts ( dones de
l’Arabia Saudí) o altres temes com són les armes de foc.
El Sr. Josep Ma. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que no s’hauria de plantejar que “NO és NO” qui no té clar això
malament anem.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que el discurs que fa el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, és perillós però l’entén. I
li agrada més aquesta moció que la que ha presentat el grup municipal de CIU perquè no només
és l’Audiència de Navarra que fa aquesta interpretació , i en la moció que presenta ERC-AM això
queda palès al exposar el tema de forma genèrica.
La Sra. Mercè Valls i Querol, diu que la finalitat és manifestar el rebuig del cas i discrepa amb el
que diu el Sr. Màrius CODINA i CLOSA perquè a partir del 2016 aquesta noia estava perseguida i
assetjada, una violació en grup no se la pot inventar ningú, afegeix que ella sí que es creu que hi
va haver una violació a tota llei i de forma massiva i que la sentència dictada ha estat molt
descafeïnada.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que és una interpretació molt esbiaixada del consentiment.
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció l’haurien presentada igual però al veure que el grup de CIU
n’havia presentada una sobre el mateix tema ja no la van incloure a l’ordre del dia.
8.- INFORMES D’ALCALDIA .
 Visita empresa Cassa., aigües i depuració, sl
El Sr. Alcalde diu que van venir els de l’empresa Cassa, aigües i depuració, sl, i com a coses més
destacables del 2017, és que el rendiment de la xarxa ha pujat un 57% . També proposen fer uns
canvis de canonades de fibrociment de la xarxa de distribució d’aigua, especialment, en els llocs
on hi ha coincidència de pas de canonades, per fer aquests canvis han portat una proposta
econòmica valorada en 100.000€ més iva, i proposen repercutir-ho en la tarifa de l’aigua com a
concepte de “quota d’inversió” a raó d’1€/mes línial i per comptador durant 10 anys, la intenció és
convocar la comissió de l’aigua de l’aigua amb aquesta proposta que ens han presentat i decidim
a veure que fem.
La Sra. Secretaria diu que la proposta que planteja l’empresa Cassa no es pot fer per aplicació de
la Llei de contractes del sector públic.
 Reunió amb l’executiva d’ERC del Solsonès
El Sr. Alcalde diu que juntament amb l’Alcalde de Biosca es va sol·licitar una reunió a l’executiva
d’ERC del Solsonès i que s’explicarà en la comissió del Canvi de comarca.
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9.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que hi ha una fuita de porqueria
en una claveguera de l’avda de l’Aguda.

.
El Sr. Alcalde li respon que tots els paletes tenen feina i costa molt que vinguin a arreglar aquestes
coses, però s’arreglarà.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que aquest any s’ha fet una gran poda en els
arbres i que a la plaça del Vall hi ha un arbre mort.
El Sr. Alcalde li respon que hi ha hagut sol·licituds de veïns perquè es fes, uns han estat els de la
plaça de la Font. I respecte l’arbre de la plaça del Vall s’ha trasplantat més d’una vegada.
Respecte aquest arbre de la plaça del Vall la Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que una vegada es
va veure que el reg per degoteig no funcionava perquè s’havia quedat taponat.
 El Sr Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si el jardiner presenta una planificació anual
de les feines.
El Sr. Alcalde li respon que sí, i que l’equip de govern en funció de les queixes el retoquen, la
situació econòmica de l’Ajuntament ha anat per davant de tots els plantejaments, per aquest motiu
de les propostes que el jardiner presenta algunes se li diuen que sí i altres que no.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CIU), pregunta com estan els plans d’emergència, i que li consta que fa un any que
estan aquí a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde li respon que no està fet.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com està el tema del clavegueram de Can
Parrot i si s’ha parlat amb l’ACA
El Sr. Alcalde li respon que aquest problema fa anys que hi és, malgrat això, abans de l’estiu està
previst fer-hi una petita actuació, però l’actuació que caldria fer d’acord amb el projecte efectuat,
no es podrà fer perquè puja molts diners, uns 150.000€. Una solució, per dir-ho d’alguna forma,
seria posar-hi un tub provisional però no és la solució idònia, a més, s’ha fet passar la càmera i es
va veure que hi havia trams del tub trencat i si s’hagués resseguit tot potser trobem més trams en
mal estat i si fos així aquesta actuació podria arribar a costar molts més diners . I respecte l’ACA
respon que s’ha de tenir en compte que encara no hi ha govern.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que tot i que ja se’n parlarà en la comissió de
l’aigua, voldria saber quin paper té l’empresa Cassa, no només a nivell administratiu
sinó també pràctic.
El Sr. Alcalde li respon que fan el mateix de sempre.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com està el tema de la muralla, si el
Departament de Cultura ha dit alguna cosa, i si es pot treure la tanca.
El Sr. Alcalde diu que abans de fer res cal veure l’informe que fan sobre el Pla de protecció del cas
antic com a BCIN i ara que ja tenim arquitecte farem els passos que calgui.
Respecte aquest tema el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que a la Muralla hi ha una espitllera i
s’hauria d’enumerar per posar-la una altra vegada al mateix lloc.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que la sensació de què ara dona Torà és de deixadesa
perquè si s’impliqués a la Generalitat s’ho sentiria una mica seu i d’aquesta manera et tirarien un
cable poc o molt. Creu que es podria fer més i millor si s’anés a trucar a la porta.
El Sr. Alcalde li respon que això era abans.
El Sr. Màrius diu que més de BCIN s’hauria de parlar de conjunt de protecció històric artístic.
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El Sr. Alcalde li respon que és equivalent, i quan disposarem de l’estudi de BCIN el més probable
és que es requerirà al propietari que ho arregli.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que ella parlava més d’una actuació d’urgència.
El Sr. Alcalde li respon que es tenen coses embastades però està parat degut al 155.
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

Essent les 23:10 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:
Intervencions del públic


Des del Públic pregunta que vol dir que la proposa presentada per l’empresa Cassa
d’incloure en la facturació de l’aigua un concepte (1€/mes per comptador).
El Sr. Alcalde li respon que això no és res nou, perquè fins el 2016 hi havia aquest concepte en les
factures de l’aigua,
 Des del públic es diu que si per la instal·lació del gas es trenquen canonades de la xarxa
de distribució d’aigua paguin ells els desperfectes.
El Sr. Alcalde li respon que un dia o altre s’hauran de canviar aquestes canonades.
 Des del públic es diu que hi ha taüts fora del cementiri i amb el que cobra l’ajuntament per
enterrament s’hauria de gestionar aquests residus i que ja ho havia dit en l’anterior
legislatura.
El Sr. Alcalde li respon que el cementiri no té fossa comú, i que es mirarà quin tractament s’han de
fer amb els taüts.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que és cert que és un terme recurrent, i amb l’ampliació del
cementiri es va plantejar de fer un espai destinat a això.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que això dels taüts ja se n’havia parlat en l’anterior legislatura.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que es va parlar amb qui que porta la gestió dels
enterraments per saber si era cosa d’ells i en cas de ser-ho no ho fes més, el representant
d’aquesta empresa va indicar-li que no tornaria a passar.
Acaben les intervencions del públic essent les 23:30h.
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