ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

06 de NOVEMBRE de 2015
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:30 hores
23:26 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)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sr. Secretari Interventor Accidental:
Joan Balcells Soriguera
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).

1

Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents, i es sol·licita la
incorporació una moció presentada conjuntament per tots els grups municipals.
Tots els regidors voten favorablement a la incorporació en l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Aprovació de bonificacions de l’ICIO
3. Aprovació de modificacions d’ordenances fiscals per a l’exercici 2016
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia
5. Aprovació de la moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la
consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
5. Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (2 d’octubre de 2015)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 2 d’octubre de 2015
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
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:
- La Sra Mercè Valls Querol, regidora del grup de CiU, diu que en la pàgina 8, on hi ha la frase
“més una aportació de 10.000 €”, diu que ha de dir “més una aportació de 10.000 € de l’IEI”.

2.- APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ PER LIQUIDACIÓ D’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES

Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“La Sra M. Mercè Garganté Solé ha sol·licitat una bonificació del sobre la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb l’art. 4 art.1) de l’ordenança fiscal reguladora de
l’ICIO que estableix una bonificació del 95 % sobre la quota de l’impost sobre construccions,
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instal·lacions i obres , en aquelles obres de rehabilitació de façanes del casc antic de la vila de
Torà i façanes que tinguin més de 50 anys, en relació a la llicència d’obres atorgada per la Junta
de Govern Local de data 21 de juliol de 2015, per treballs d’arranjaments menors de façana,
actuació que té un pressupost de 1.378,84 euros i una liquidació d’ICIO de 48,66 euros.”
Examinada la sol·licitud de la Sra M. Mercè Garganté Solé, juntament amb els corresponents
expedients de les llicències d’obres, el Ple municipal aprova l’acord respectiu.”
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:
- La Sra Mercè Valls Querol, regidora del grup de CiU, pregunta si el receptor de l’autorització ha
de ser el propietari de l’immoble.
- El Sr Secretari explica que la llicència d’obres la pot demanar una altra persona que no sigui el
propietari.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si aquesta obra ja s’ha fet.
- El Sr Secretari explica que no ho sap, però que la llicència es va demanar abans de l’estiu.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 2016
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 8
Abstenció: 1 (Sr Màrius CODINA i CLOSA)
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Aquest Ajuntament pretén modificar algunes ordenances fiscals reguladores de Torà, d’acord
amb l’establert a l’article 15 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.
Les propostes de modificacions són les següents:


Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

El text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança que s’afegeix l’annex següent:
Nínxols nous (Del núm. 235 al 256)
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1.356,00 €



Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.

El text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança s’afegeix l’annex següent:
1. En cas de legalització d’obres, construccions i instal·lacions, respecte a les quals no es
va demanar la corresponent llicència d’obres en el moment d’iniciar la seva execució, es
fixa d’un recàrrec del 50% dels costos administratius imputats.



Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de servei de les
piscines i instal·lacions esportives municipals

L’article 5 “Beneficis fiscals” de l’Ordenança es modifica de la següent manera:

Article 5è. Beneficis fiscals
Abonaments piscina:
Els abonaments familiars es faran per temporada i mensuals (1-30/31) i sobre els preus establerts
s'aplicarà un descompte del 5% del total.
En les famílies nombroses, el tercer fill i posteriors menors inscrits, tindran l'abonament gratuït.
En les famílies amb un fill inscrit i un discapacitat, aquest últim tindrà l'abonament gratuït.
Les persones titulars del Carnet Jove, amb vigència, tindran un descompte del 10% en el preu de
l'abonament.
Els grups de colònies d'estiu i les cases rurals, gaudiran d'un descompte del 10% sobre el preu total
de l'entrada.
Les persones que acreditin la seva situació d'atur, tindran un descompte del 30% (no extensible
a familiars).

Cursets de Natació:
Les persones titulars del Carnet Jove, amb vigència, tindran un descompte del 10% en el preu dels
cursets.
Les famílies nombroses tindran un 30% de descompte a cada membre inscrit.
Els infants inscrits als dos torns dels cursets, gaudiran d'un 10% de descompte sobre el total,
al moment de la inscripció. Per gaudir d'aquest descompte, s'han d'inscriure als dos cursets
al mateix moment.
Les famílies amb dos membres inscrits, als cursets de natació, no se'ls aplicarà quota a partir del
tercer membre.
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Tots els nens inscrits als cursets, fins a 15 anys, gaudiran d'un descompte del 5% addicional
al preu de l'abonament de temporada

Els descomptes per un mateix servei no són acumulatius.
Cal acreditar documentalment les situacions a qui van adreçats cada un dels descomptes.
Per la determinació de l'edat de la persona, només es tindrà en compte l'any de naixement, sent
indiferent el dia i mes de naixement de la persona.

Ús de les instal·lacions esportives:
Les associacions i/o clubs no municipals, els quals disposin d’un conveni de col·laboració
entre els respectius ajuntaments per a l'ús de les instal·lacions esportives, gaudiran d'un
50% de descompte sobre la tarifa corresponent.

El text de l’article 6 “Quota tributària” de l’Ordenança que es modifica és:
Article 6è. Quota tributària
La quantitat de la taxa, es determinarà aplicant les tarifes següents:
Entrades

Preu

Fins a 3 anys
De 4 a 15 anys

gratuït

A partir de 16 anys

feiners

1,85 €

festius

2,05 €

Feiners

3,10 €

Festius

3,35 €

Passeig

1,45 €

Abonaments
De 4 a 15 anys, jubilats
Temporada 41,50 €
Mensual
A10
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27,00 €

20,00 €
A partir de 16 anys
Temporada 48,50 €
1 mes

34,50 €

A10

20,00 €

Cursets natació
FINS A 3 ANYS
DE 4 A 15 ANYS
A PARTIR DE 16 ANYS
TERCERA EDAT

41,50 €
49,50 €
62,00 €
41,50 €

Tarifa jornades i campionats esportius:
Ús de les instal·lacions sense consum elèctric i sense calefacció.
Ús de les instal·lacions amb consum elèctric i sense calefacció.
Ús de les instal·lacions amb consum elèctric i amb calefacció.
Ús de les instal·lacions per jornades, celebracions, actes festius, etc que
requereixen la instal·lació de les gomes del pavelló.

20€/hora
25€/hora
35€/hora
350€/dia

Per la determinació de l'edat de la persona, només es tindrà en compte l'any de naixement, sent
indiferent el dia i mes de naixement de la persona.
En cas de no poder iniciar el curset de natació per raons de salut, es retornarà l'import del curset,
prèvia justificació mèdica. En altres casos, no es retornarà l'import.



Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és:
“Article 8è. Tipus impositiu i quota:
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
Béns immobles de naturalesa urbana:
0,68 (abans 0,74)
- Béns immobles de naturalesa rústica:
0,70 (abans 0,77)
- Béns immobles de característiques especials
1,30



Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la
Torre de Vallferosa
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El títol de l’Ordenança fiscal passant a ser “Preu públic per entrada i acompanyament a la Torre
de Vallferosa”.
El text de l’article 4 “Quantia” de l’Ordenança que es modifica és:
CONCEPTE
Entrada Individual Menors (entre 0 i 12 anys)

IMPORT
GRATUÏT

Entrada Individual Adults

3€

Entrada de Grup ( Fins a 30 persones)

60 €

El secretari interventor ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals, la qual ha estat prèviament
facilitada als regidors.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar per a l’exercici de 2016 i següents les anteriors modificacions proposades
respecte a les ordenances següents:
-

Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de servei de les piscines i
instal·lacions esportives municipals
Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic per entrada i visita guiada a la Torre de
Vallferosa
Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

SEGON.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han
d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals
reguladores de Torà, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.”
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 explica que durant l’any passat no es van produir augments, excepte una reducció
respecte a l’impost de vehicles publicada ja en l’any 2015. També explica que l’IPC a nivell estatal,
autonòmic i provincial és negatiu, i l’increment general de taxes no estaria justificat. Explica que
ara passaran a comentar cada una de les modificacions perquè tothom estigui ben informat.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, pregunta com es
va calcular la taxa per la sala de vetlla.
- El Sr Secretari explica que es va fer un estudi de costos, atenent el preu del lloguer anual al
municipi, altres costos com neteja, subministraments, assegurança de responsabilitat civil, etc, i
tenint en compte els usos de l’any anterior.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL explica que quan es va inaugurar no estava regulat i es va fer
pagar 100 €, i desprès de l’estudi de costos, van ser 108 €.
- El Sr Alcalde explica que sobre la modificació prevista en Ordenança fiscal núm. 12, reguladora
de la taxa per expedició de documents administratius, corresponent a un recàrrec sobre la legalització
d’obres sense llicència, s’havia explicat que feia referència sobre l’ICIO, i una vegada consultat amb
el Sr Secretari, s’aplica sobre la taxa administrativa. Deixa oberta la seva modificació, davant aquests
nous termes.
- El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, diu que el seu
criteri, millor esperar a veure el resultat que té aquest mesura.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que primer és necessari portar un control i informar als
paletes i als particulars del procediment.
- El Sr Alcalde diu que ja està previst una reunió explicativa amb els paletes.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup ERC-AM, explica que el seu equip han estat
els únics que s’han atrevit a incorporar-ho en les ordenances.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL respon que mentre ella era alcaldessa, se’ls hi va notificar
reiteradament als paletes.
- El Sr Alcalde explica, respecte a la taxa de les piscines, que s’han fet alguns ajustos a la baixa, i
sobretot s’ha inclòs un descompte al futbol-sala de Castellfollit de Riubregós, i que hi ha la intenció
de signar un conveni amb ells, que en el seu moment, es portarà a votació en sessió plenària.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH proposa treure també el preu pel concepte de “passeig”
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL explica que aquest concepte era per la gent que venia a
acompanyar als nens dels cursets. Diu que no s’ha fet un seguiment i que no s’ha aplicat mai.
- El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH diu que ell entén que la gent que no es banya no utilitza el
servei i que no se’ls hi hauria de cobrar. A més, diu que també ha rebut la petició per treure-ho.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que a Torà, la gent acompanyant es queda, i a altres llocs,
marxen i desprès els venen a buscar.
- El Sr Alcalde diu que es manté el concepte de “passeig” incorporant com a aclariment que (no
s’inclou l’acompanyament d’un menor als cursets de natació ni l’ús dels serveis). També pregunta
si els hi sembla la modificació de la taxa pel futbol-sala de Castellfollit de Riubregós
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que no estan d’acord amb la mesura de força que han fet,
però que estan d’acord en signar un conveni, Tampoc li sembla bé que no paguin l’endarreriment.
- El Sr Alcalde explica que això ja s’ha comentat amb ells, i que s’arribarà a un acord per sufragar
el deute anterior.
- El Sr Josep M. ALSINA i SIMÓ diu que es tan important pagar la taxa com que cuidin les
instal·lacions. Diu que els desperfectes haurien d’anar a càrrec del respectiu ajuntament.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA abandona la sala, i es reincorpora minuts desprès.
- El Sr Alcalde explica que s’ha proposat aquesta disminució, havent les respectives consultes al
Cadastre, i tenint en compte l’augment de recaptació previst, amb els processos de regularització
d’urbana i rústica, i d’actualització al valor de mercat. Explica que durant el període d’exposició
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pública es faran els números més en detall, de moment l’aprovació inicial es presentarà així, i si
escau, l’equip de govern presentarà una al·legació.
- El Sr Josep M. ALSINA i SIMÓ diu que els impostos han de ser justos, però que el pla urbanístic
es va fer molt abans, i que s’hauria d’adaptar.
- El Sr Secretari explica que el pròxim exercici el sòl urbanitzable no tributarà com a urbà i provarà
una baixada en la recaptació.
- El Sr Alcalde, respecte a la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del preu públic
per entrada i visita guiada a la Torre de Vallferosa, degut a l’oferiment d’un veí de Vallferosa i que
actualment la persona que ho realitza no té l’habilitació demanada. Explica que una vegada reunits
amb les entitats es van proposar d’aplicar 3 €, i es va proposar que l’ajuntament es quedaria 1 € i les
entitats els 2 €, per a fer un fons per a destinar-ho a alguna restauració de Vallferosa. També diu que
quan es determinin aquests acords, es portaran al Ple en forma de conveni.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, comenta que ell va presentar un CV i que va
ser seleccionat per l’anterior equip de govern. Diu que hi ha anat tots els diumenges i festius, i es
queixa perquè no l’han avisat. Diu que com a molt, la persona que ho faci ara, llegirà els que ell li
ha ensenyat. Diu que se li ha donat una puntada al cul.
- El Sr Alcalde explica que la seva condició, és el que motiva el canvi.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA pregunta quants guies professionals hi ha a La Segarra. Diu que
ell té grans coneixements i una gran experiència. Li sembla que ho ha portat molt bé, i se l’han
escombrat. Diu que votarà a favor quan es porti un guia professional o un llicenciat amb història
medieval.
- El Sr Alcalde respon que en el grup de treball hi ha una historiadora, un arquitecte i una altra
persona. També diu que si hi vol participar, serà benvingut.
- El Sr Josep M. ALSINA i SIMÓ diu que sobre les limitacions legals no és discutible, però que
tampoc li agrada que no hi hagi un responsable, i que els diners els administrin les entitats. També
diu que ha fet una gran labor.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que aquest és un tema que ja va intentar resoldre en el
passat. Diu que hi ha un reconeixement personal, i que seria interessant trobar una fórmula mixta.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA diu que ell anava fent reproduccions d’algunes peces per podre
exposar, però que buscarà un altre lloc més adequat.
- El Sr Alcalde explica també que, respecte als vehicles, es preveu l’aplicació aprovada aquest
2015, però que per si de cas, també s’inclou la seva modificació, per si hi hagués cap problema.

4.- DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:
NÚMERO
54/2015
55/2015
56/2015

DATA
01/10/2015
19/10/2015
26/10/2015

TÍTOL
Convocatòria de Junta de Govern Local 06/10/2015
Aprovació dels padrons fiscals 2015
Convocatòria de Junta de Govern Local 28/10/2015
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" 57/2015 29/10/2015 Novembre 2015
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu - Novembre
58/2015 29/10/2015 2015
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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 no hi
cap comentari al respecte.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA
IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
Nombre de membres presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA
CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL
9N.
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més
de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a
través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat
Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han
rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper
mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció
a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles
penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en els termes polítics i democràtics,
sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals (ERC-AM), (InSe), (CiU) i el regidor no adscrit
proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’expresidenta Joana Ortega i la consellera
Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa ús partidista de les institucions
judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics.
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3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Torà amb el dret democràtic del poble de Catalunya
a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través de mitjans públics municipals.”
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 no hi
cap comentari al respecte.
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor de CiU, es retira, però s’incorpora en el moment de la
votació uns minuts desprès.
6.- PRECS I PREGUNTES
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, diu que les notificacions per l’e-notum
no funcionen i que s’han reclamat diverses vegades les actes anteriors.
- El Sr Secretari contesta que es va enviar un mail informant que l’e-notum, de moment, no
funciona. També explica que en el mateix correu es va enviar l’acta anterior, i s’han enviat, com
sempre, en un correu conjunt a tots els regidors.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL explica que la convocatòria del ple es va sense tenir la
documentació. Diu que la forma actual no és la correcta, tot i que s’han sumat a favor.
- El Sr Alcalde diu que durant la reunió prèvia que es va fer abans del Ple, es van explicar tots els
assumptes i modificacions corresponents. Reconeix que es proporcionava la documentació en la
mateixa convocatòria però que durant aquell dilluns es van haver de fer tasques extraordinàries
respecte als aiguats que van afectar el municipi.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que respecte al conveni de Vallferosa, li preocupa la
responsabilitat i seguretat a la part superior de l’edificació. També diu que un tema polèmic serà la
disponibilitat de la clau.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si s’han incorporat les modificacions fetes pel Consell
Comarcal o en les escombraries.
- El Sr Secretari contesta que s’han demanat però que no s’han informat. També diu que hi ha la
competència delegada al Consell Comarcal, en la imposició de la taxa d’escombraries.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si CASSA ha portat l’augment de preus per l’any
vinent.
- El Sr Alcalde respon que van proposar l’augment d’un 0,8%, però que ho comentaran en una
propera reunió sobre el decret de pobresa energètica.

Intervencions del públic:
- Des del públic, es pregunta a que fa referència el decret 16/2015 de data 18/07/2015.
- El Sr Secretari respon a un expedient d’investigació sobre la propietat d’un camí, l’expedient del
qual ja s’ha resolt.
- Des del públic, es pregunta quina compensació rebia el Sr. Màrius CODINA i CLOSA per
realitzar les visites guiades.
- El Sr. Màrius CODINA i CLOSA respon que 15 €/hora i 15 € pel desplaçament. Un total de 75 €.
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- Des del públic, es pregunta al Sr Secretari quin és l’estat actual econòmic de l’Ajuntament.
- El Sr Secretari respon que durant els últims exercicis s’han fet grans esforços de contenció, i s’ha
reconduït la situació de l’endeutament, situació que es veurà en la propera liquidació del
pressupost, i que de fet, ja es pot apreciar en les modificacions tributàries plantejades.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El secretari,

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Joan BALCELLS i SORIGUERA

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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