ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 7/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

6 de JUNY de 2018
Extraordinària Urgent
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:15 hores
22:00 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
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA (s’incorpora a la sessió essent les 13:40 h)
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).
Desenvolupament de la Sessió:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració d’urgència.
2.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de l’expedient d’investigació sobre
la titularitat d’un bé municipal.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
L’Alcalde justifica la urgència de sessió extraordinària per evitar la caducitat de l’expedient.
Intervencions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
No n’hi ha.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ
SOBRE LA TITULARITAT D’UN BÉ MUNICIPAL.
Nombre de regidors 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); 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 d’acord que tot seguit es transcriu,
“Atès que s’ha tramitat degudament en aquest ajuntament un expedient d’investigació dels
eventuals drets de l’Ajuntament de Torà en relació al bé immoble:
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 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 “*** ******”, concretament el punt
del camí que limita amb les parcel·les 68 (amb referència cadastral
*******************) i la parcel·la 368 ( referència cadastral **************************)
del polígon 1.
L’esmentat expedient ha donat com a resultat la constatació de la propietat de l’Ajuntament sobre
l’esmentat immoble, segons s’exposa en l’informe de secretaria que s’adopta com a motivació
d’aquesta resolució i que consta a l’expedient.
Vist allò que s’estableix en l’article 45 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
administracions Públiques, i l’article 134 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
La competència per a la resolució de l’expedient recau en el Ple, segons allò establert en l’article
167.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar que 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 “*** ******”, concretament el punt
del camí que limita amb les parcel·les 68 (amb referència cadastral **********************) i la
parcel·la 368 ( referència cadastral ***********************) del polígon 1, constitueix un tram del
camí públic. Procedir a la inscripció de l’esmentat camí en tota la seva extensió en l’inventari
municipal de béns com a bé de domini públic. Aquesta declaració es fa sens perjudici d’allò que
pugui resoldre la jurisdicció ordinària.
SEGON.- Exercitar les accions civils que corresponguin per la declaració i defensa de l’esmentat
bé.
TERCER.- Delegar en l’Alcaldia el desplegament i execució dels anteriors acords.
QUART. - Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb expressió del règim de
recursos.”
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 és el camí del *******, es va tornar a instruir l’expedient i com a novetat és
que durant temps han vingut els hortolans a queixar-se dient que el camí és públic i que sempre
s’hi ha passat, se’ls hi va dir que ho fessin per escrit. També es va demanar al Registre de la
Propietat la primera inscripció de cada una de les finques que confronta amb el tram en
controvèrsia, en la descripció registral de la finca es va veure que l’any 1987 *********+ compra un
hort a l’Església (finca 368) que d’acord amb la descripció que se’n fa es diu que una part
d’aquesta finca confronta amb camí públic, posteriorment les parts (venedora i compradora)
formulen una acta de manifestacions davant de notari rectificant la descripció de la finca, on hi diu
que confronta amb camí públic, manifesten que hi hauria de dir que confronta amb camí del Molí.
Si es mira la cartografia del cadastre es veu molt clar que són finques independents. També s’ha
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demanat una certificació cadastral i hi consta que aquest camí sempre ha anat a nom de
l’Ajuntament de Torà. En les manifestacions dels hortolans algú diu que aquest camí és de la
Comunitat de Regants de les Marites, però en els seus estatuts no hi consta, en la relació de béns
que s’hi especifica només es centra en la part hidràulica.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta quanta gent ha vingut .
La Sra. Secretària li respon que la prova testifical s’ha practicat a 11 persones.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que tot és el mateix camí i que per això
s’abstindrà, afegeix que intentaria parlar amb la part interessada perquè reflexionés i efectués un
canvi en el traçat del camí.
El Sr. Alcalde li respon que la part interessada no té pas aquesta intenció perquè cada escrit que
se li comunica presenta un recurs de reposició.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), està d’acord amb el que diu el Sr. Màrius perquè aquest tros de camí els
perjudica a les interessades ara això no vol dir que se’ls hagi de donar.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que s’hi ha passat sempre i que ja se li va dir que
sol·licitessin un canvi de traçat del camí però no ho van voler.
El Sr. Alcalde diu que això acabarà fent cap al jutjat, el fet de què ja en la legislatura passada
s’incoés l’expedient d’investigació ha condicionat aquest expedient, doncs en aquell moment ja es
que es posava en dubte la titularitat del camí, i si de bon inici s’hagués considerat que el camí era
municipal s’hagués pogut actuar d’una altra forma, sense necessitat d’anar a la jurisdicció civil,
perquè ara si l’Ajuntament entén que aquest camí és municipal s’haurà d’anar a la jurisdicció civil
per recuperar la seva possessió.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA , diu que segurament es va actuar de bona fe, i ara aprovant la
titularitat del camí se’ls hi pot tornar a dir .
El Sr. Alcalde diu que en el primer punt de l’acord es proposa declarar que el camí és públic i en el
punt segon exercitar les accions civils que corresponguin.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:00 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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