ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 8/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

6 de JULIOL de 2018
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:05 hores
22:30 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 ( s’incorpora essent les 21:10h)
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 (s’incorpora essent les 21:30h)
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:
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.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 1 i 6 de juny de 2018).
I.

PART RESOLUTIVA

2.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 97/2018 de data 25 de
juny de 2018 referent a l’aprovació de la sol·licitud de subvenció 1,5% cultural per al projecte bàsic
“Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno" presentada davant del
ministeri de foment.
II.

PART DE CONTROL

3.- Donar compte de la relació de decrets.
4.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport i adhesió a les conclusions del primer congrés
català en defensa de l’estat de dret.
5.- Informes d’alcaldia .
6.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 1 i 6 de juny de
2018).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 1 i 6 de juny de 2018.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
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.
Essent les 21:10h s’incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM.
97/2018 DE DATA 25 DE JUNY DE 2018 REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ 1,5% CULTURAL PER AL PROJECTE BÀSIC “REHABILITACIÓN INTERIOR
DE LA TORRE DE VALLFEROSA Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO" PRESENTADA DAVANT
DEL MINISTERI DE FOMENT.
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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,
Ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 97/2018 de data 25 de juny de 2018, el text de la qual és el
que es transcriu seguidament:
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA núm. 97/2018
APROBACIÓN, EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 1,5% CULTURAL PARA EL
PROYECTO BÁSICO "REHABILITACIÓN INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA Y
ADECUACIÓN
DEL
ENTORNO"
ANTE
EL
MINISTERIO
DE
FOMENTO
Visto que en el BOE núm. 136 de fecha 5 de junio de 2018 se publica el extracto de la orden de 30
mayo por la cual Ministerio de Fomento ha convocado, mediante su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, las ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de
bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, dentro del Programa «1,5% Cultural».
Tanto el procedimiento como los criterios para la selección y priorización de los proyectos
que soliciten financiación con estos fondos, se establecen en la Orden FOM/1932/2014 por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de conservación
o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los recursos procedentes de las
obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por la Entidades del sector publico
dependientes o vinculadas. (BOE núm. 256 de 10/22/2014).
Visto el extracto de la orden por la que se aprueba la presentación de solicitudes mediante
concurrencia competitiva al Programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. (BOE núm. 136 de
5/06/2018)
Visto el proyecto básico "Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del
entorno" POR IMPORTE DE 157.875,25 € IVA INCLUIDO, actuación sobre un Bien de interés
Cultural.
Visto que en el Pleno de la corporación del pasado 4 de agosto de 2017 aprobó la presentación
de la solicitud para la convocatoria del año 2017 y que en su parte resolutiva se acordaba entre
otros el compromiso del pleno en dotar una partida presupuestaria para los presupuestos del año
2018 y 2019 para financiar el proyecto que es objeto de ésta solicitud. Atendiendo la voluntad de
éste consistorio en tramitar éste proyecto y teniendo en cuenta que tanto el Ayuntamiento como el
proyecto objeto de ésta solicitud reúnen las condiciones para poder beneficiario de la
convocatoria.
Visto que el detalle de financiación es el que sigue:
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Por consiguiente y visto lo expuesto, RESUELVO:
PRIMERO.- Solicitar ante el Ministerio de Fomento, la subvención del 1,5% cultural para el
proyecto “Rehabilitación interior de la Torre de Vallferosa y adecuación del entorno" con un
presupuesto de 157.875,25 € iva incluido, una subvención por importe de 110.512,70 € y el resto
cofinanciado con fondos propios.
SEGUNDO.- Compromiso de dotar en el presupuesto del ejercicio 2019 una partida
presupuestaria por importe de 23.681,29 € para financiar el proyecto objeto de ésta solicitud.
TERCERO.- Compromiso de dotar en el presupuesto del ejercicio 2020 una partida
presupuestaria por importe de 23.681,29 € para financiar el proyecto objeto de ésta solicitud.
CUARTO.- Ratificar ésta Resolución de Alcaldía en la siguiente sesión plenaria que se celebre.”
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 aquesta subvenció ja es va demanar l’any passat, i que malgrat encara no
s’ha resolt s’hi va trucar per saber com estava i ens van indicar que havíem obtingut una puntuació
de alta, 63 punts, però per sota de 65 punts, que és la puntuació requerida per ser seleccionats.
Enguany es torna a demanar l’ajut pel mateix projecte l’únic que enlloc de sol·licitar el 75% hem
sol·licitat el 70% per tal de millorar el barem de la puntuació. Avui també hem sol·licitat un ajut a
l’IEI pel mateix projecte per tal de poder ajustar el finançament. En aquest acord també es ratifica

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

el compromís de dotar el pressupost de l’exercici 2019 i 2020 unes partides destinades a finançar
aquesta actuació.
II.

PART DE CONTROL

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

NÚMERO
75/2018
76/2018
77/2018
78/2018
79/2018
80/2018
81/2018

82/2019
83/2019
84/2018

85/2018
86/2018
87/2018
88/2018
89/2018
90/2018
91/2018
92/2018
93/2018
94/2018
95/2018
96/2018

DATA
TÍTOL
30/05/2018 Aprovació nòmines del mes de maig 2018
30/05/2018 Aprovació de les nòmines de la residència del mes de maig de
2018
31/05/2018 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de juny
de 2018
31/05/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de juny de 2018
01/06/2018 Admissió a tràmit de la Reclamació de Responsabilitat Patrimonial i
nomenament de instructor/a i secretari/a de l'expedient
01/06/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( llar d'infants)
01/06/2018 Designació dels membres de la Mesa de contractació del contracte
administratiu especial de l'explotació del bar i servei manteniment
piscines municipals estiu i canvi hora obertura sobre 2
01/06/2018 Aprovació de l'excedència voluntària personal Residència Mare de
Déu de l'Aguda
04/06/2018 Desestimació del Recurs de Reposició interposat per l'acord de
denegació d'ampliació de termini -Resolució d'Alcaldia 72/2018
05/06/2018 Classificació de les proposicions presentades en el contracte
administratiu especial de l'explotació del bar i servei manteniment
piscines municipals estiu 2018 i requeriment de documentació
05/06/2018 Convocatòria Ple extraordinari urgent pel dia 6 de juny de 2018
05/06/2018 Convocatòria Junta de Govern Local de data 08/06/2018
11/06/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( personal neteja piscines)
14/06/2018 Aprovació reformulació sol·licitud ajut extraordinari
14/06/2018 Aprovació sol·licitud subvenció Oferta cultural IEI
14/06/2018 Aprovació sol·licitud biblioteca IEI
14/06/2018 Aprovació sol·licitud Mercadal davant la Diputació de Lleida
15/06/2018 Adjudicació contracte explotació del bar i servei de manteniment
piscines municipals estiu 2018
19/06/2018 Llista definitiva d'admesos i exclosos procés selectiu tècnic/a
auxiliar de biblioteca i data constitució del tribunal
21/06/2018 Aprovació de padrons fiscals 2018
21/06/2018 Aprovació pagues extres de juny
22/06/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
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97/2018
98/218

públics per a l'Ajuntament ( Residència Mare de Déu de l'Aguda)
25/06/2018 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( llar d'infants)
25/06/2018 Aprovació de la sol·licitud de subvenció 1,5% cultural per al
projecte bàsic "Rehabilitació interior de la Torre de Vallferosa i
adequació del seu entorn"

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), pregunta pel decret núm. 79/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a una reclamació de responsabilitat patrimonial per la
col·lisió d’un porc senglar, i la companyia d’assegurances de la persona que ha tingut el sinistre ha
efectuat la reclamació dels danys a l’Ajuntament.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret núm. 83/2018.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a l’expedient d’investigació del camí horts de les Marites.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta pel decret núm. 82/2018.
El Sr. Alcalde li respon que és l’atorgament de l’excedència voluntària de la Directora de la
Residència Mare de Déu de l’Aguda.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL referent aquest decret pregunta com es cobrirà aquest lloc.
El Sr. Alcalde li respon que en principi es creia que es podria cobrir amb una persona del Consell
Comarcal de la Segarra però finalment no ha pogut ser, i llavors s’ha presentat una oferta al SOC
de Tàrrega, i tenint en compte que a la Residència hi faltava el perfil de psicòloga doncs s’ha mirat
de cobrir-ho amb una persona amb aquest perfil .
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta si aquesta plaça s’ha de cobrir amb personal laboral o funcionari.
El Sr. Alcalde li respon que ha de ser una persona amb un perfil de titulació universitària en l’àmbit
de les ciències socials i de la salut.
El Sr. Roman pregunta si hi ha queixes de la direcció i del personal donat que fa un temps a la
residència hi havia una moguda laboral interna.
El Sr. Alcalde diu que objectivament tindríem elements per queixar-nos de la direcció però això pot
ser degut al cansament. Respecte a la resta de personal, des de què no hi ha la figura de la
direcció estan més neguitosos i truquen a l’Ajuntament i tot s’està gestionant des d’aquí, si
s’hagués pogut incorporar la persona del Consell Comarcal de la Segarra la plaça de la direcció
no hauria quedat vacant cap dia.
Essent les 21:30h s’incorpora a la sessió el Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup
municipal de Convergència i Unió (CiU).
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que tenia entès que la direcció de la residència funcionava
bé, i que de la Residència de Torà se’n parla bé, és un referent, també diu que personalment creu
que aquest tema se n’hauria d’haver informat abans perquè si no s’arriba a preguntar no s’haurien
assabentat.
El Sr. Alcalde diu que totes les places que hi ha a la residència de Torà són públiques i
l’assignació ve determinada per Benestar social.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que a la residència hi ha molt moviment, actualment
s’està parlant amb els sindicats i estem pendents de què aportin més documents.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS
DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ
EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET
El dia 5 de maig de 2018 es va celebrar el “Primer Congrés Català en defensa de l’Estat de Dret”
al Paranimf de l’Edifici històric de la Universitat de Barcelona, organitzat per la Comissió de
Defensa de l’ICAB, la Coordinadora de l’Advocacia Catalana, el Col·lectiu Praga, Alerta Solidària,
Òmnium Cultural, la Fundació Catalunya i la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i la
col·laboració del Col·lectiu Ronda, Drets, Irídia, la Càtedra Enric Prat de la Riba, l’Assemblea
Nacional Catalana i l’OSPDH, així com el suport de la Federació d’Associacions d’Advocats
Europea AED i de l’Associació Europea de Juristes ELDH.
El Congrés es va organitzar amb l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i generar debat sobre
les diverses qüestions en matèria jurídica que s’han produït a Catalunya en els darrers mesos, i
que han tingut com a protagonistes la ciutadania i les seves institucions.
El congrés es va concebre com una oportunitat per defensar l’estat de dret quan s’esfondra sota
una tirania a la qual, a més, es vol dotar de legitimitat jurídica. El congrés va oferir una imatge de
compromís amb la plena garantia dels drets democràtics i dels drets civils i polítics.
Com a resultat dels seus treballs, el congrés va aprovar unes conclusions, l’adhesió i el suport a
les quals es proposa al ple d’aquesta corporació mitjançant l’aprovació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport i adherir-se a les conclusions del “Primer Congrés Català en Defensa de
l’Estat de Dret”, que es transcriuen a continuació:
1. La deriva repressiva de l’Estat espanyol ha degenerat en una doble perversió de
l’estructura de l’estat de dret. D’una banda, una desinhibida vulneració dels drets
fonamentals i, de l’altra, una palesa disminució de la separació de poders. I en la mesura
que aquestes dues perversions han passat a formar part del funcionament habitual
d’aquest estat a l’hora d’afrontar la proposta política independentista, les possibilitats de
redreçar la situació a través dels tribunals interns són cada vegada més escasses.
2. El Tribunal Constitucional no ha resolt en l’esfera que li corresponia el conflicte de
naturalesa política que se li plantejava, i ha derivat a la via penal les actuacions pròpies
d’un parlament. Amb aquesta actuació, s’ha vulnerat de manera flagrant i greu el principi
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d’inviolabilitat que tenen reconegudes totes les cambres legislatives i de representació.
L’actuació del Tribunal Suprem en la causa general contra els membres del Govern, del
Parlament i de les entitats de la societat civil ha contribuït a vulnerar aquest principi, ha
eliminat la separació de poders, ha compromès la independència i la imparcialitat dels
tribunals i ha posat en risc nombrosos drets fonamentals en l’àmbit de l’exercici del dret de
representació política.
3. S’han produït nombroses violacions de drets: el de llibertat d’expressió, el de reunió, el dret
a la integritat física i a la prohibició de tractes degradants, el dret de sufragi actiu i passiu,
el dret a exercir el càrrec públic lliurament i a no ser discriminat per opinions polítiques, el
dret a la llibertat, el dret al jutge imparcial i predeterminat per la llei, el principi de legalitat,
el dret a un procés amb totes les garanties i el dret a la defensa. Tots aquests drets estan
reconeguts a la Constitució espanyola, al Conveni Europeu de Drets Humans, a la
Declaració Universal de Drets Humans i al Pacte internacional de Drets Civils i Polítics.
4. Les intromissions il·legítimes a la llibertat d’expressió s’han produït quan s’ha coartat o
censurat la lliure expressió, fins i tot abans de ser emesa, amb l’objectiu de procurar que hi
hagi, d’aquesta manera, un efecte dissuasiu en la discussió de qüestions d’interès general.
En podem trobar un exemple en la prohibició d’actes o reunions, en els registres a
empreses privades, seus de diaris o despatxos d’advocats. Tot es fa amb l’única finalitat
d’atemorir. També s’han produït altres vulneracions, com quan durant l’1-O la ciutadania
volia expressar-se pacíficament a través del seu vot i la policia va atacar-la violentament. I
darrerament, després del referèndum, s’han produït vulneracions amb molta intensitat, en
un moment en què l’Estat ha entrat en una dinàmica d’atemoriment i assetjament dels
plantejaments independentistes, ja siguin defensats per polítics, artistes, periodistes,
mestres, o per la ciutadania en general. Totes aquestes manifestacions són legítimes, tal
com estableix el TEDH, per més que xoquin, inquietin o ofeguin l’Estat o una part qualsevol
de la població.
5. S’ha creat un relat que converteix el moviment democràtic i pacífic en un relat d’agressió i
violència inexistent al voltant del referèndum de dia 1 d’octubre, que no va ser mai il·legal.
En els processos judicials iniciats en diversos tribunals de l’Estat, la lògica de guerra total,
l’aplicació del dret penal d’autor i el dret penal de l’enemic, es fa cada dia més evident. La
utilització del que s’anomenen “proves pericials d’intel·ligència”, una pràctica nascuda en el
marc de la lluita antiterrorista, s’activa ara, de manera que la investigació es porta a terme
per la policia i es valida després per part dels tribunals. El jutge no està mai en contacte
directe amb les proves, sinó amb una informació seleccionada únicament per reforçar la
hipòtesi acusatòria.
6. Finalment, no es pararà de denunciar l’existència de presos i preses polítiques, i la
utilització de la presó preventiva com a mesura de coacció injustificada i abusiva per
doblegar ideologies, tenint en compte que fins fa poc s’ha violat el mateix dret penitenciari i
s’ha mantingut aquests presos en centres allunyats de les seves famílies i del seu entorn.
SEGON.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a l’ACM i al Parlament de Catalunya.”
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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:
El Sr. Alcalde diu que aquesta moció és de l’ACM, l’únic que s’ha modificat és la part final del punt
número 6, adaptant-la a la situació actual dels presos, tret d’això la resta és idèntica a la que va
enviar l’ACM.
5.- INFORMES D’ALCALDIA .
 Destrucció de la part superior de la creu que hi ha a la Plaça de la Creu
El Sr. Alcalde informe al Ple de què dilluns va anar a presentar una denúncia davant la comissaria
dels mossos d’esquadra de Cervera tal com li van indicar. Inicialment semblava que ho havia fet
un noi de Cervera però avui poc abans de celebrar el Ple ha vingut una colla de jovent d’aquí de
Torà dient que aquest noi no va ser i que ells van trucar el 112.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, proposa de què l’Ajuntament posi càmeres de
videovigilància.
El Sr. Alcalde diu que també s’ha preguntat als veïns que tenen càmeres per si s’havia registrat
alguna cosa, també diu que ha vingut tècnics del Departament de Cultura.
El Sr. Màrius diu que la columna de la creu s’hauria de canviar perquè està molt malament, i la
part superior fer-la de pedra artificial per poder copiar la que hi havia abans de la Guerra Civil, fent
una col·lecta amb la gent i alhora demanar una subvenció, tal com va fer l’APACT quan va
comprar el Convent.


Proimtorà, sl ha presentat, tal com s’esperava, un Recurs Contenciós Administratiu per no
retornar l’aval dipositat per les obres d’urbanització del Pla Parcial PP2 “Aguda Sud”.



Posar el nom “1 d’octubre” a un carrer o a un col·legi , és un debat que està circulant per
les xarxes socials, no s’ha presentat cap sol·licitud formal, tot i que, no fa falta una
iniciativa popular per canviar el nom d’un carrer.



Celebració d’un Ple extraordinari per resoldre l’expedient de lesivitat i evitar que caduqui,
es proposa el divendres 27/07/2018.

6.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que en el Ple del juliol del 2016 va
dir que hi havia porqueria al riu
El Sr. Alcalde li respon que quan s’hagi cosexat es farà alguna cosa.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha una part dels arbres de la Plaça del Vall que
no creixen i n’hi han d’altres que tenen mal aspecte com són els de la Plaça de la Creu i el
cementiri.
El Sr. Alcalde li diu que li traslladarà al jardiner i respecte el reg de la Plaça del Vall està donat.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió (CIU), pregunta com està el tema d’un solar urbà de Benavent de
Segrià que és de titularitat de l’Ajuntament de Torà, ja que s’havien iniciat una sèrie de
valoracions del sòl, i s’havia taxat i també s’havia fet una reunió amb els secretaris,
arquitectes i alcaldes.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com està el tema del cotxe Seat Altea que està
dipositat al magatzem de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde li respon que la Generalitat de Catalunya ens ha comunicat que han iniciat els
tràmits de la declaració d’hereus ab intestat , i l’ajuntament no hi pot fer res.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com està el desbrossat dels camins.
El Sr. Alcalde li respon que s’ha fet el camí de Palouet, el de Cellers, Ardèvol i potser se’n farà un
altre, però tots no es podran fer. A Claret s’ha fet la neteja dels vorals de formigó que hi havia terra
i pedres. La Diputació de Lleida es va comprometre que cada any es donaria diners als municipis
per arreglar camins, en el cas de Torà serà entre 5.000 € i 6.000 €. La convocatòria del 2018
encara no ha sortit i es fa una mica complicat fer les actuacions perquè no saps res de la
convocatòria, les dades que necessitaràs per justificar.
La Sra. Mercè al respecte pregunta si el camí de Palouet es va fer amb l’ajut de la Diputació de
Lleida.
El Sr. Alcalde li respon que es va intentar fer-lo amb un ajut de la Diputació però si no es té un
autorització del President no és possible i com que estava fora de viatge, llavors es va tenir de fer
amb fons propis de l’Ajuntament, tot i això, no es descarta que la Diputació ens atorgui un ajut
directe per aquesta actuació.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta quines línies d’ajut s’han demanat
El Sr. Alcalde li respon, oferta cultural, biblioteca, fires -mercadal, patrimoni arquitectònic.
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,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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Essent les 22:30 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 es diu que el número del seu domicili és el mateix que el del Sr. Alcalde i
això li ocasiona problemes postals.
 Des del públic es diu que fa temps que veu que la creu no està bé, i s’alegra que no hagi
caigut a sobre de ningú. També pregunta si això està cobert per l’assegurança.
El Sr. Alcalde li respon que va enviar els danys de la Creu a la companyia d’assegurances però
van dir que no entrava el mobiliari urbà, que no ho cobreix cap companyia, el que sí hauria entrat
és els danys que s’haurien pogut ocasionar a algú.
Acaben les intervencions del públic essent les 22:40h.
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