ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 11/2018
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

28 de SETEMBRE de 2018
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
22:15 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:
Cap.
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
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:
I.

PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si s’escau, la resolució del recurs de reposició interposat contra l’acord de ple de
data 6 de juny de 2018 referent a la resolució de l’expedient d’investigació sobre la titularitat d’un
bé municipal.
2.- Aprovació, si s’escau, de posar el nom de “carrer 1 d’octubre” al tram final del carrer de les
eres.
II.
PART DE CONTROL
3.- Aprovació, si s’escau, la moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
CONTRA L’ACORD DE PLE DE DATA 6 DE JUNY DE 2018 REFERENT A LA RESOLUCIÓ DE
L’EXPEDIENT D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA TITULARITAT D’UN BÉ MUNICIPAL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 5 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); la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, el Sr. Rubén PASTOR i
TOMÀS del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)).
Abstencions: 3 dels regidors ( 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); 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 per acord de Ple extraordinari urgent de data 6 de juny de 2018 es va acordar
l’“Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient d’investigació sobre la titularitat d’un bé
municipal” un cop tramitat degudament per aquest ajuntament un expedient d’investigació dels
eventuals drets de l’Ajuntament de Torà en relació al bé immoble:


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 25279A00100068) i la parcel·la 368 (
referència cadastral 25279A00100368) del polígon 1.

Atès que en data 7 de juny de 2018 es va notificar aquest acord de Ple als interessats que consten
a l’expedient, entre ells la Sra. Carme Vila Rovira ( RSN. 2018-317).
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Vist que en data 06/07/2018 (REN 2018/755) la Sra. ******************* presenta Recurs de
Reposició, potestatiu i previ a la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l’acord de Ple de
data 6 de juny de 2018, en base als següents punts :
-

-

1r. Manca de motivació de la resolució notificada, el que comporta la infracció manifesta de
l’article 35, en relació amb l’article 88.2, de la Llei 39/2015 (LPAC)... per no incorporar al
text de la resolució l’informe de secretaria, i en virtut d’això s’al·lega per part de la
interessada que s’infringeix el deure de motivació i es genera indefensió i que comporta la
nul·litat de ple dret, de conformitat amb l’article 47.1.a) Llei 39/2015. Infracció deure de
motivació si es té en compte l’article 88 Llei 39/2015 per no resoldre les al·legacions
efectuades per la recurrent sobre el fons de l’assumpte, i així mateix infraccions en la
tramitació del procediment, i molt especialment pel que fa referència a la pràctica de la
prova testifical. Indefensió manifesta, contrària a l’article 24 de la Constitució, que obliga a
declarar la nul·litat de les actuacions i la retroacció de les accions al moment en què s’ha
produït la infracció.
2a. No es pot tenir en compte la prova testifical i s’hauria de procedir a decretar la nul·litat
de les actuacions i la conseqüent retroacció permetent que pogués intervenir-hi l’ara
recurrent., perquè la prova testifical de distintes persones vinculades majoritàriament a la
Junta de Regants, no poden tenir cap mena d’eficàcia probatòria a l’haver-se impedit la
“nostra intervenció”, i sotmetre al principi de contradicció les declaracions estereotipades
recollides en uns documents prèviament impresos. No obstant, aquesta prova no té cap
mena de rigor ni fiabilitat al trobar-se mancada de l’espontaneïtat, llibertat d’expressió,
contradicció i altres principis que regeixen la pràctica de la prova.

Atès que s’ha donat trasllat d’aquest recurs a la resta d’interessats que consten a l’expedient.
En data 2 d’agost de 2018, es va donar trasllat del recurs interposat als interessats atorgant un
termini d’audiència de 10 dies de conformitat amb l’article 118 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant aquest termini no
s’ha presentat cap al·legació al respecte.
Vist el Recurs interposat i de conformitat amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques,
Es proposa al Ple donar resposta al recurs de reposició presentat amb els següents termes;
1r.- Respecte la manca de motivació: no s’admet atès que la motivació per referència als informes
està permesa, no obstant, per esvair qualsevol dubte de la resolució adoptada se li dona trasllat
de l’informe de secretaria a la recurrent.
2n.- Respecte la prova testifical: Aquesta prova testifical ha estat des de l’inici proposada per part
de l’Ajuntament, i se li va notificar a la recurrent així com a la resta d’interessats, va assistir-hi un
representant de la recurrent, concretament el seu marit, el qual va poder formular qüestions i dir
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lliurement el que considerava, en cap moment es va coaccionar a ningú, les preguntes eren les
mateixes per a tothom i hi havia un punt on tothom podia afegir quelcom més que considerés
oportú. I respecte, el seguit d’al·legacions presentades per la recurrent al llarg de la tramitació de
l’expedient s’han anat resolent i notificant.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat en la seva totalitat per les raons que
consten a l’antecedent de l’acord. Trametre còpia, a la interessada, de l’informe de Secretaria de
data 5 de juny de 2018.
SEGON. - 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:
Essent les 21:20h s’incorpora a la sessió el Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal
de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe).
El Sr. Alcalde diu que tal com va comentar s’hauria de fer un ple per contestar el Recurs de
Reposició interposat contra l’acord de Ple, es queixen de la pràctica de la prova, totes les
persones que van presentar queixes se’ls va citar, i quan es va efectuar la pràctica de la prova tot
i que va assistir el marit d’una de les interessades van entrar un escrit al·legant indefensió.
La Sra. Secretària explica el recurs i els motius del mateix.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe),diu que no se sent massa còmode, que no ho té tant clar que sigui de
l’Ajuntament perquè té dubtes del seu origen.
El Sr. Alcalde li respon que el dubte seria si cal Peretó i l’hort del davant hagués sigut sempre de
Cal Peretó, però resulta que aquest hort del davant es compra el 1987 perquè era d’un altre
propietari, per tant, si aquest hort i la casa hagués estat sempre del mateix propietari ja no estaria
tant clar que fos un camí públic. El 1987 quan compra l’hort fan la descripció de la finca, i diuen
que limita entre d’altres amb “caminos públicos”. Un altre motiu que s’utilitza és que el cadastre diu
que sempre ha estat de l’Ajuntament, la gent diu que s’hi ha passat tota la vida.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que l’Ajuntament ha de lluitar per les coses que són del poble,
ell creu que l’error ha estat no haver fet la variant que ells van dir que farien, i el problema va ser
quan algú els ha aconsellat dient que pagant la contribució aquell camí és seu. Per altra costat,
també entén que vulguin defensar aquest camí com a propietat privada.
El Sr. Alcalde li diu que aquí estem per defensar la propietat pública, tothom es queixa de què
aquell camí és públic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),diu
que la llàstima és haver arribat en aquest punt, i pregunta que diu l’advocat.
El Sr. Alcalde li respon que ens ha dit que ara hem de tancar l’expedient i després interposar la
demanda civil per recuperar la possessió del bé.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que si es podria tornar a intentar negociar.
El Sr. Alcalde li respon que si van posant recursos vol dir que van a “males”, no mostren cap
interès a negociar.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que potser estaria bé fer una normativa
sobre els horts, marcant bé els camins,
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que l’Ajuntament té l’obligació de defensar la titularitat si
s’està convençut que és públic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si es va mirar l’inventari de camins de Jaume Font.
El Sr. Alcalde diu que allà hi ha camins més principals.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que el cadastre a efectes de propietat no diu res, igual que
l’inventari, són indicis res més, això ja se’ls hi va dir, des de què van anar a Lleida han agafat la
postura de què aquest camí és d’ells, el tema dels camins és molt complicat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que ells no van poder demostrar la seva propietat sobre
aquest camí, i tot i així, continuen creient que és seu i que estan pagant la contribució del camí.
El Sr. Alcalde diu que al cadastre surt que el camí és de l’Ajuntament, llavors dubto molt que
estiguin pagant la contribució.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE POSAR EL NOM DE “CARRER 1 D’OCTUBRE” AL TRAM
FINAL DEL CARRER DE LES ERES.
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,
Proposta d’acord per posar el nom de “Carrer 1 d’Octubre” al tram final del Carrer de les
Eres
Els pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per
l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne
d’Espanya des de 1977 i publicats al BOE de 30 d’abril de 1977, reconeixen el dret dels pobles a
l’autodeterminació com el primer dels drets humans.
En base a aquest dret i com a expressió del mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 de
setembre de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 19/2017, del 6 de setembre, del
referèndum d’autodeterminació, publicada al DOGC núm. 7449 de 6 de setembre de 2017.
A l’empara d’aquesta Llei, tots els membres del Govern de Catalunya van aprovar el Decret
139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya,
que es va publicar al DOGC núm. 7450 de 7 de setembre de 2017 i que va establir el dia 1
d’octubre de 2017 com a data de celebració del mateix.
En aquest mateix DOGC es va publicar el Decret 140/2017, de 6 de setembre, de normes
complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, convocat
pel dia 1 d’octubre de 2017.
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A continuació, el “Gobierno de España” va impugnar aquestes normatives davant el Tribunal
Constitucional que inicialment va acordar la seva suspensió automàtica (declarant-les
posteriorment anticonstitucionals) i va advertir a les autoritats catalanes que “se abstengan de
iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectives competencias, acuerdo o
actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la
autodeterminación de Catalunya..., apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida
la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.”
A partir d’aquí l’estat espanyol va posar en marxa la seva maquinària administrativa, judicial,
política i mediàtica per impedir la celebració del referèndum, sovint sense respectar les seves
pròpies lleis, la llibertat d’expressió i manifestació i altres drets fonamentals de tots els catalans i
les catalanes.
Es produïren entrades i escorcolls de la Guardia Civil i la Policia Nacional en diversos edificis
públics i privats, fins i tot amb detencions de persones, sovint sense cap ordre judicial, que es
varen respondre amb concentracions espontànies i pacífiques davant els llocs afectats. En aquest
sentit, cal destacar la concentració pacífica de més de 40.000 persones, el 20 de setembre de
2017, a la zona de Gran Via amb Rambla Catalunya de Barcelona, amb motiu de l’escorcoll del
Departament d’Economia, que més endavant es va fer servir d’excusa per empresonar
injustament a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Omnium Cultural
respectivament.
Davant d’aquesta actitud repressora de les institucions de l’estat i la seva manifesta negativa a
reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i la sobirania del seu Parlament, va
ser una gran part del poble de Catalunya que es va decidir a exercir el seu dret a vot sobre la
independència de Catalunya, malgrat els escorcolls, les detencions, amenaces i coaccions i el
desplaçament de milers de policies i guàrdies civils de l’estat a Catalunya. Moltes persones
anònimes van assumir de forma voluntària les diferents tasques i despeses necessàries per a la
celebració del referèndum.
Pel que el dia 1 d’octubre van obrir gairebé tots els col·legis electorals que s’havien previst
inicialment, hi van haver urnes i paperetes, es van presentar els membres de les meses electorals
i el personal de control, i més de 2,2 milions de persones van exercir el seu dret a vot a Catalunya,
de les quals 710 van votar al municipi de Torà. A més, els mateixos votants van haver de defensar
molts col·legis electorals dels atacs perpetrats per membres de la Guardia Civil i la Policia
Nacional, sota les ordres del “Gobierno de España”.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 ja ha passat a la història de Catalunya per la vergonya d’un estat
espanyol repressor que va exercir una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos que van sortir a votar i exercir la democràcia amb una actitud cívica, pacífica, valenta i
persistent.
La defensa heroica dels col·legis electorals i les urnes i el resultat del referèndum van donar un
encàrrec precís al Parlament de Catalunya per tal de proclamar la República Catalana, fet que es
va produir el 27 d’octubre de 2017.

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

L’acció repressora de l’estat espanyol va continuar, de forma desproporcionada i no ajustada a
dret, amb la presó preventiva dels presos i preses polítiques, la generació d’exiliats i exiliades
polítiques per evitar la presó i l’aplicació de l’article 155.
Atès que el col·legi electoral del municipi de Torà està situat a l’aula polivalent del Col·legi Sant
Gil, amb entrada pel tram final del Carrer de les Eres, i es vol recordar els fets històrics que
tingueren lloc a Catalunya i a Torà, al voltant de l’1 d’octubre de 2017, en exercici del principi
d’autonomia municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el canvi de nom del tram final del Carrer de les Eres, que va des de la cruïlla
amb el Carrer del Doctor Maluquer fins a la cruïlla amb el Carrer de l’Hospital i la Carretera de
Calaf (C-1412A), per “Carrer 1 d’Octubre”.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per tal de disposar la retolació del carrer esmentat.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estadística de
Catalunya, Correus, Cadastre, Registre de la Propietat i altres empreses i organismes que
puguin resultar afectats, publicar-ho al BOP, al web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis i notificarho a tots els veïns i veïnes que hi tenen domicili.
S’adjunta com annex la cartografia cadastral on hi consta la modificació del vial:
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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 va preguntar a l’arquitecte fins on s’havia de tallar i es tal com es mostra al
plànol. El c/ Eres no es canvia l’enumeració perquè comença per la Plaça Hostal , llavors afectarà
poc. El que si canviarà serà la direcció del col·legi electoral per exemple. Una placa del nom del
carrer anirà a la paret del pavelló i l’altra a la paret de l’empresa “fures”, també diu que es va mirar
la toponímia dels noms catalans i va veure que quan el carrer és un número no va precedit de
preposició, no es posa carrer del /de 1 d’octubre sinó c/ 1 d’octubre, en canvi, si va precedit de
preposició si és un substantiu, com es el cas de c/de les Eres.
II.

PART DE CONTROL

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1
D’OCTUBRE
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,
“MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país. Un
any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i
de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans
poguessin decidir lliurament el seu futur.
Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els
intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços
judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis
electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs
desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a
més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució
acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com
es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la
brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.
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Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia civil,
i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets
i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van
plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat
incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de
rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur
com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador
comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a
decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió
empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de
manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a
diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la
Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i
Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell
Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1
d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han
pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb
ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Torà proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la
brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar
un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense
descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH).”
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 aquesta moció és en motiu de l’aniversari de l’1 d’octubre i va arribar just el
dia que es va convocar el Ple.
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

Essent les 22:15 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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