ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 6/2017
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

7 de JULIOL de 2017
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
22:20 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 21:30)
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)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL (s’incorpora essent les 21:15)
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
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 l’acta anterior ( 2 de juny de 2017).
2.- Aprovació, si s’escau, de la constitució de la Comissió de Seguiment del Codi de
Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Torà.
3.- Aprovació, si s’escau, de la bonificació del 95 % de l’ICIO presentada per Pinsos
Bagà, sa.
4.- Aprovació, si s’escau, participar en el projecte memorial Stolpersteine a la

Segarra.
5.- Donar compte de la relació de decrets.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 2 DE JUNY DE 2017).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 2 de juny de 2017.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
Intervencions: Cap.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna
per llegida i s’aprova l’acta de referència.
S’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL
CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Antecedents de fet
Amb data 02/07/2017 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs
del municipi. En l’article 6è es preveu l’existència d’una comissió que ha de vetllar pel compliment
del Codi.
Fonaments jurídics
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La legislació aplicable és la següent:
1. L’article 60 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu l’existència de comissions d’estudi, d’informe o de consulta.
Aquestes comissions s’han de crear per acord del ple, que també haurà de fixar el nombre i els
membres dels diferents grups polítics que formen part de la corporació, en el sentit que també
determina l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen les normes de
funcionament de les comissions i la seva forma d’organització amb caràcter general.
Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER. Constituir una comissió informativa de caràcter permanent denominada Comissió del
Codi Conducta dels Càrrecs Electes, l’objecte de la qual és l’estudi, l’informe i la consulta en
relació amb els objectius establerts per l’esmentat Codi de conducta aprovat en data 02/06/2017.
SEGON. La Comissió del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Torà estarà
integrada pels membres següents:
PRESIDENT

Grup polític

Vots que representa

Sr. Joan Closa i Viladrich

ERC-AM

4

VOCALS

Grup polític

Vots que representa

Sr. Josep M. Alsina i Simó

Junts per Torà -INSE

2

Sr. Rubén Pastor i Tomàs

CiU

2

Sr. Màrius Codina i Closa

Regidor no adscrit

1

(1r Tinent d’Alcalde)

SECRETARI/ÀRIA: el secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
TERCER. La Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs ha d’ajustar el seu
funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre. La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat anual o quan ho requereixin
¼ part , almenys, dels membres de la comissió
Intervencions i opinions:
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En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica el punt dient que en l’anterior Ple es va aprovar el Codi de Conducta dels
alts càrrecs i ara s’aprova la comissió de seguiment.
El Sr. El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra
- Junts per Torà (InSe), diu que les úniques persones, que a priori, podrien tenir conflicte
d’interessos són el Sr. Alcalde i ell per aquest motiu troba molt encertat que no formin part de la
comissió de seguiment.
Essent les 21:15h, en plena deliberació del punt, s’incorpora la Sra. Mercè VALLS i QUEROL,
portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
El Sr. Alcalde diu que comparteix totalment el que diu el Sr. Roman RAGA i LLEIDA respecte la
comissió.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA BONIFICACIÓ 95% ICIO PRESENTADA PER PINSOS
BAGÀ, SA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Bagà, en representació de Pinsos Bagà, SA per la
bonificació de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística (exp. 12/2017)
atorgada per Junta de Govern Local de data 30/06/2017 per al “Desmuntatge de bàscula i
reconstrucció de paviment i vorera a la Plaça de la Creu, s/n” amb un pressupost de 3.537,50 €, i
una liquidació de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística (exp. 12/2017) per
import de 106,13 € €.
Atès que en l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i
obres, hi consta la següent bonificació:
“Es concedirà una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
Atès que l’obra a efectuar recau sobre la via pública i suposa una millora de la mateixa, per tot
això, es considera que és una obra d’especial interès per concórrer circumstàncies socials i
d’interès general per la població.
Vist l’exposat es considera escaient procedir a l’aprovació de la bonificació regulada per
ordenança fiscal en l’art. 4. Bonificacions.
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Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Declarar l’actuació “Desmuntatge de bàscula i reconstrucció de paviment i vorera a la
Plaça de la Creu, s/n” com una obra d’especial interès per concórrer circumstàncies socials.
SEGON.- Aprovar la bonificació del 95% de l’ICIO, que representa una bonificació de 100,82 €.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica al Ple que l’empresa Pinsos Bagà, Sa, al acabar l’activitat, va demanar que
es donés de baixa del padró de la taxa ocupació via pública perquè no en feia ús; però se li va dir
que no podia perquè el fet imposable de la taxa és l’ocupació de la bàscula en la via pública no
l’ús que se’n faci, per tant, fins que no fos retirada no es pot donar de baixa. Ara ha presentat
sol·licitud de llicència urbanística acompanyada del projecte corresponent i és quan ha demanat la
bonificació de l’Impost Sobre Construccions i Obres, que tot i que l’import és simbòlic és més pel
fet de què suposarà una millora pel domini públic.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que és totalment partidari d’aquestes situacions tant properes per
l’Ajuntament.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que l’espai ocupat per la bàscula és molt
gran i vol saber si s’ha plantejat enjardinar-lo.
El Sr. Alcalde, li respon que no se li pot exigir això a l’interessat perquè això és cosa municipal, en
el cas de plantar-hi arbres s’haurà de mirar en quin lloc posar-los.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que allà hi hauria d’anar una rotonda o una xinxeta petita per
tal de distribuir la circulació.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), manifesta el mateix perquè els que venen de la Ctra de Solsona tot i que tenen
preferència circulen molt ràpid.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que en l’anterior legislatura es va senyalitzar per evitar els accidents que hi havia hagut, proposa a
l’equip de govern que sol·liciti al departament d’obres de la Diputació de Lleida la construcció
d’una xinxeta.
El Sr. Alcalde li respon que ja ho miraran.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si puja molts diners treure la bàscula.
El Sr. Alcalde li diu que el cost ve de d’omplir el forat que queda al treure la bàscula i la
reconstrucció de les voreres.
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PARTICIPAR EN EL PROJECTE MEMORIAL STOLPERSTEINE
A LA SEGARRA
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
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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 ( el Sr. Sr. Màrius CODINA i CLOSA regidor no adscrit).
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vist el dossier que presenta el Fòrum l’Espitllera sobre el projecte memorial que intenta impulsar
per la Segarra amb el Memorial Democràtic, i amb la necessària col·laboració dels ajuntaments
que tenen algun d’aquests deportats entre el seu veïnatge, que en el cas de Torà, fou el Sr. Antoni
CASES BLANCH (mort. Gusen, el 24/5/1941).
Aquests deportats foren conduïts en qualitat de presoners a camps nazis de Mauthausen, el
kommando de Gusen, el castell de Hartheim o Steyr, a l’estat de l’Alta Àustria.
Aquest projecte que es pretén impulsar a la Segarra es basa en la proposta memorial de l’artista
alemany Gunter Demning (Berlín, 1947) conegut arreu del món com a Stolpersteine (pedresobstacle o pedres de topada), empedrats que el projecte inicial contempla que es posin davant de
l’última casa que va habitar la víctima del nazisme, per bé que hi ha hagut exemples
d’ajuntaments que han preferit posar-les davant de l’edifici consistorial.
Les stolpersteins són unes llambordes recobertes de llautó daurat on hi consta el nom de la
víctima, any de naixement, any d’exili, any de la deportació i data i lloc de la mort, o de
l’alliberament. Tant es dedica als qui hi van morir, i que a la Segarra administrativa van ser 9, com
també als supervivents de la deportació, en aquest cas 1. Al febrer de 2011 Demning havia portat
el seu projecte de més de 28.000 llambordes a set països diferents, des d’Alemanya a Ucraïna,
passant per Àustria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia i Polònia.
Darrerament, el projecte d’stolpersteins també ha arribat a Catalunya de la mà de Navàs, que han
estat els pioners, Castellar del Vallès, Igualada i Manresa.
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER.- Participar en el projecte memorial Stolpersteine que impulsen conjuntament el Memorial
Democràtic i el Fòrum l’Espitllera a la Segarra.
SEGON.- Autoritzar la instal·lació davant de l’edifici de l’Ajuntament de la/les llamborda/es amb
el/s noms del/s veïns deportat/s als camps nazis
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde explica aquest punt de l’ordre del dia al Ple.

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

El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta quina casa és.
El Sr. Alcalde diu que el va trucar el secretari del fòrum espitllera i li va explicar que era un senyor
que fa unes llombardes sobre gent que va morir a Mauthausen, i aquest projecte tracta de posar
una llamborda davant la casa on va néixer la persona que es vol commemorar.
Quan hi ha més d’una persona a cada poble i llavors ho posen davant l’ajuntament, per raons
econòmiques no serà. Aquesta campanya va destinada a qui va morir els camps de concentració
nazi.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que potser primer ens hauríem d’assabentar sobre els orígens toranencs.
El Sr. Alcalde li respon que és d’aquí i amb la partida de naixement es veurà de quina casa pot
ser, afegeix que aquesta proposta s’ha inclòs a l’ordre del dia per petició del fòrum espitllera. S’ha
de donar una resposta i es pot deixar per més endavant determinar el lloc on s’ha de col·locar
Essent les 21:30h s’incorpora al Ple la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que s’ha de fer memòria històrica però també si es fa una cosa
així seria bo aprofitar i fer una mena de campanya als col·legis.
El Sr. Alcalde li respon que això ja es contempla en el projecte fer-ne una difusió.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta si està previst el cost de l’allotjament i de les dietes de la persona que vindrà. I que a la
casa de cal cases hi havia d’anar la placa del Sr. Pere Foix però ells no ho van voler. I s’interessa
per saber que farà l’Ajuntament davant una negativa de la família de col·locar una llamborda
davant de casa seva, també manifesta que és una llàstima que l’artista no sigui d’aquí.
El Sr. Alcalde li respon que són assumides pel Fòrum l’Espitllera, i que la llamborda va al terra i no
a la façana, per aquest motiu la família no podria oposar-se, afegeix que respecte a la ubicació
serà la que determini el Ple.
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
48/2017
49/2017
50/2017
51/2017
52/2017
53/2017
54/2017
55/2017
56/2017

DATA
TÍTOL
31/05/2017 Cancel·lació de compte bancari de la Torre de Vallferosa amb
entitat BBVA
31/05/2017 Contractació màxima urgència personal Residència
31/05/2017 Aprovació de les nòmines del mes de maig
31/05/2017 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de juny
de 2017
31/05/2017 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de juny de de 2017
02/06/2017 Aprovació de la concurrència pública de la biblioteca municipal
Sant Jordi
02/06/2017 Aprovació sol·licitud subvenció Oferta Cultural davant IEI
06/06/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció "mercadal de Torà, un
mercat del segle XIX", 2017 davant la Diputació de Lleida
12/06/2017 Contractació de personal Llar infants per necessitats del servei
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57/2017
58/2017
59/2017
60/2017
61/2017
62/2017
63/2017

13/06/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció servei de salvament de
socorrisme piscines , 2017 davant la Diputació de Lleida
13/06/2017 Aprovació de la sol·licitud de subvenció "Funcionament del
consultori mèdic local", 2017 davant la Diputació de Lleida
13/06/2017 Contractació màxima urgència monitors natació
20/06/2017 Decret delegació funcions alcaldia del 24 al 27 de juny de 2017
23/06/2017 Interposició Recurs de reposició davant de l'Ajuntament de Pinós
per la liquidació ICIO
27/06/2017 Convocatòria de la JGL 30/06/2017
28/06/2017 Aprovació padrons fiscals 2017

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 llegeix la relació de decrets i pregunta als regidors si tenen algun dubte sobre la
relació de decrets.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta pel decret núm. 49/2017 i afegeix si les condicions laborals que hi ha a
la residència són les més correctes, si el número de persones que hi treballen són les suficients.
El Sr. Alcalde, li respon que la representant dels treballadors/es juntament amb la representant
d’UGT han posat de manifest que faria falta una persona més, actualment no hi ha cap conveni
aprovat. Afegeix que aquest tema l’està portant el Sr. Joan CLOSA VILADRICH.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) li respon al Sr. Roman RAGA i LLEIDA que a la residència
hi falta una persona i al ser una feina molt dura ens trobem amb molta rotació.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta sobre el decret núm. 48/2017
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, és perquè no agafen efectiu i les comissions bancàries són més
elevades, des del canvi d’entitat no vol entrar a millorar o fer les mateixes propostes que ens fa
una altra entitat.
El Sr. Alcalde diu que es va obrir un compte a part per carregar les despeses i efectuar els
ingressos de les entrades, el problema és que hi ha monedes que no pots ingressar al compte
perquè ho has de fer per caixer d’acord amb les normes de l’entitat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta sobre el decret núm. 61/2017.
El Sr. Alcalde diu que és un recurs que s’ha interposat a la liquidació de l’Icio perquè la base
imposable era sobre tot el pressupost del projecte i només podien liquidar la part que afecta al
terme municipal de Pinós.
6.- INFORMES D’ALCALDIA
a. Protecció del nucli antic declaració BCIN.
El Sr. Alcalde diu que torna a informar aquest assumpte al Ple, tot i que ja ho va fer en el Ple
ordinari de l’1 de juliol de 2016 en l’apartat b d’informes d’alcaldia, perquè el Sr. Màrius CODINA i
CLOSA, va fer una pregunta sobre aquest tema.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que ara aviat hi haurà un estudi d’arquitectes que faran un
projecte sobre el casc antic, això ve de la legislatura 2007-2011.
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El Sr. Alcalde li diu que en data 28/06/2017 s’ha rebut una carta del Departament de Cultura on
ens comuniquen que s’iniciarà el concurs obert de contractació d’un arquitecte per redactar el
projecte.
b. Acta de recepció de les Obres del casc antic
El Sr. Alcalde informa al Ple que el dia 14/07/2017 està previst que es faci la recepció de les
obres.
c. Analítica fustes de la Torre de Vallferosa
El Sr. Alcalde diu que ha rebut un informe sobre 2 analítiques de mostres de fusta de dins del
morter amb pedres, que es van extreure fa temps, i que li ha fet arribar també al Sr. Màrius
CODINA i CLOSA, i el resultat ha estat de què 1 de les mostres data de 774anys (probabilitat del
94% d’estar comprès entre el període 684-894dc). L’altra de 891anys (probabilitat del 95% d’estar
comprès entre el període 774-982dc).
Tots els regidors demanen tenir-lo.
7.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que per Sant Joan va tenir de fer
molts crits a la Plaça de la Font , i que s’hauria de mirar si per una festa així no es
destrosses tant el poble.
El Sr. Alcalde respon:
- Que de cara l’any vinent es podria acordonar la Font prohibint l’accés.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta si s’ha arranjat la canonada de cal Parrot.
El Sr. Alcalde respon:
- Que s’ha esperat que els camps estiguessin segats per poder treballar.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que té la comunicació de l’arxiver de Cardona on li diu
que el dia 20/01/2017 li va dir al Sr. Alcalde de quedar per mirar el tema de l’armari pels
pergamins .
El Sr. Alcalde respon:
- Que li reenviï el correu electrònic per tal de posar-s’hi en contacte perquè ell no ha rebut
res o ho ha perdut.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que el dilluns va trucar al Sr. Alcalde perquè
traguessin unes bosses del pati del Sr. Gironella
El Sr. Alcalde respon:
- Que pel que es veu no el va entendre perquè li a indicar malament a l’agutzil perquè va
anar-hi el mateix dia i no hi va veure res.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, demana que es mantingui net el poble perquè hi ha molta
porqueria de defecacions de gossos .
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon:
- Que l’escombriaire va estar de baixa i ens va costar molt una empresa que pogués prestar
el servei de forma immediata.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta com està el canvi de Comarca.
El Sr. Alcalde respon:
- Que de moment està encallat perquè és una llei que ha d’aprovar el Parlament i ara tenen
altra feina.
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Referent aquest tema la Sra. Mercè VALLS i QUEROL afegeix que l’última vegada que se’n va
parlar ho portava l’Alcalde de Biosca i vist que no s’hi pot dedicar potser des de l’Ajuntament de
Torà s’hauria de trucar al Parlament per dir-los com ho tenen perquè sempre hi ha excuses i
s’hauria de fer un gest.
 La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que a la Plaça del Vall es va plantar un arbre i encara
n’hi falta un altre.
El Sr. Alcalde respon:
- Que s’ha mort.
 El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS , regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
diu que els veïns del c/ Casetes es queixen del manteniment i pregunta si no es podria fer
alguna cosa com seria tirar graveta.
El Sr. Alcalde respon:
- Que la solució seria urbanitzar el carrer.
Respecte aquest tema el Sr. Màrius CODINA i CLOSA diu que en l’anterior legislatura se’ls va
proposar de fer un reg asfàltic.
Seguint amb aquesta pregunta la Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que hi ha una veïna que no
vol que pugi l’alçada del carrer perquè li entraria aigua, també diu que alguna vegada es va fer un
mini reg asfàltic, llavors es va reunir els veïns per dir-los que allò s’hauria d’urbanitzar però no
estaven d’acord perquè això comporta un cost econòmic, al ser la 1a urbanització l’han de pagar
sempre els veïns.
 El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, es queixa perquè la Plaça del Vall es va fer a costa de les
arques municipals.
El Sr. Alcalde respon:
- Que és diferent perquè la Plaça del VAll ja s’havia urbanitzat i els veïns ja van pagar el seu
dia, les obres posteriors van a compte de l’Ajuntament.
 El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, diu que hi ha alguna llum de la Plaça del Vall que no
s’encén.
El Sr. Alcalde respon:
- Que els paletes de les obres de cal Massana van fer malbé algun punt de llum i ara ho han
d’arreglar.
 El Sr. Màrius diu que li agrada molt com ha quedat el c/ Ofrera i Sant Sebastià.
El Sr. Alcalde diu:
- Que al principi feia una mica de por però al haver-hi tant tècnics al darrera, l’APACT, els
veïns... s’ha pogut dur a terme sense problemes, també diu que s’ha aconseguit , després
de superar l’adversitat de l’INCASOL, que el cup que es va trobar quedi una part visible
que no dificultarà el pas de la gent.
 El Sr Joan CLOSA i VILADRICH diu a la Sra Mercè VALLS i QUEROL que es va
comprometre en l’anterior Ple que en la propera sessió portaria el tècnic que fa instal·lar tot
el sistema de cloratge de les piscines.
La Sra Mercè VALLS i QUEROL li respon que no hi ha pogut parlar.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
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La Secretària,

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:
Intervencions del públic


-

Des del Públic es pregunta al Sr. Alcalde com està el tema del seu local perquè ho
necessita per poder entrar autobusos… Manifesta que va comprar tot el solar fins a la
carretera per la qual cosa considera que és seu; però l’Ajuntament li diu que no, manifesta
que en l’anterior legislatura no se li va deixar fer el paviment davant del local.
Pregunta perquè no li deixen marcar la reserva d’espai que necessita i si l’Ajuntament té
algun paper que digui que això no és seu i que se li demostri que va equivocat, també diu
que posarà un escrit a la Revista del Llobregós explicant tot això.
El Sr. Alcalde respon que s’hauria de centrar en el tema en concret perquè tot indica que el
seu objectiu és agafar uns drets. L’Ajuntament no ha de demostrar res i li diu que és
impossible fer-li entendre que va equivocat, i que faci el que ell consideri però amb
amenaces no es poden obtenir prerrogatives urbanístiques.

Essent les 23h es donen per finalitzades les intervencions.
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