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

02 d’OCTUBRE de 2015
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:30 hores
23:16 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).
Abans de l’inici de la sessió, el Sr Alcalde demana dos minuts de silenci per la mort de la Sra.
Neus Molins Vilaseca, ex-alcaldessa i regidora de l’Ajuntament de Torà, i presidenta del Casal de
la Gent Gran, entre altres. Lamenta que ha estat una gran pèrdua i passa la paraula als regidors.
La Sra. Mercè Valls comenta que va tenir el plaer de començar amb ella com a regidora, i que va
ser una persona molt valenta i compromesa i que tothom ens hi hauríem d’emmirallar. Manifesta el
seu reconeixement com a Alcaldessa, persona i com a amiga, en nom de tot el grup.
La Sra. M. Angeles Louzán diu que la coneix com a veïna del poble, i que es queda amb el record
de la gran persona que era.
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El Sr. Màrius Codina diu que creu que tothom comparteix el que s’ha dit.
El Sr. Alcalde manifesta que es faran reflectir a l’acta aquests agraïments, perquè l’Ajuntament
havia estat casa seva.
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1. Aprovació de les actes anteriors
2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2014
3. Aprovació de l’adhesió al conveni subscrit entre l’ACM, la FMC i l’SGAE
4. Aprovació de l’encàrrec al CONGIAC de la redacció del projecte d’abastament en
alta del municipi de Torà des de la xarxa de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès
5. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
6. Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (7 i 31 d’AGOST de 2015)
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 7 d’AGOST de 2015
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 31 d’AGOST de 2015
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides, i s’aproven les actes de referència, sense cap observació ni esmena per part de cap
regidor.

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2014
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,
ANTECEDENTS
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Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de
l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 25 d’agost de
2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 166, de data
28 d’agost de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Per tant,
S’ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
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 exposa que ja celebrada la Comissió Especial de Comptes, i exposat el Compte
General a exposició pública, no hi ha hagut al·legacions i es passarà a la seva aprovació pel Ple.
- No hi ha més comentaris.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ACM, LA FMC
I L’SGAE
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,
“Atès el conveni subscrit entre l’ACM (Associació Catalana de Municipis), la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat d’Autors i Editors (SGAE), el qual preveu una tarifa
simplificada per a municipis de fins a 3.000 habitants, tarifa que varia en funció del número
d’habitants i del moment en l’abonament de la despesa.
Atès que pel tram d’habitants que correspon al municipi de Torà (1.001-1.500 ha) es planteja un
únic abonament abans de l’1 de maig (1.335 €), dos abonaments en l’1 de maig i l’1 de setembre
(1.536 €) i un abonament abans del 3 de desembre (2.126 €).
Atès la disposició addicional 2ona la qual estableix que és competència de l’alcalde com a òrgan
de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de
sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Atès que es considera que aquest contracte tindrà, en principi, una durada superior a 4 anys.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la tarifa plana de l’SGAE d’un abonament abans de l’1 de maig per
un import de 1.335 €.
SEGON.- Facultar al Sr Alcalde per a la signatura de l’adhesió del document.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’SGAE.”
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 que quan es fa alguna actuació de versions o similar, l’SGAE actua com a
òrgan de recaptació per als propietaris intel·lectuals de les obres. Fins al moment aquest tema era
problemàtic per saber què i quan s’hauria de liquidar, però que finalment s’ha arribat amb un
conveni entre l’ACM i l’SGAE en que s’estableix una tarifa plana per municipis menors de 3.000
habitants. Diu que la opció més favorable per l’Ajuntament és la liquidació a l’1 de maig per la
durada del conveni és convenient que passi pel Ple.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, pregunta quin
estalvi suposa.
- El Sr Secretari comenta que s’ha fet una previsió de que el cost és de 1.900 €, tenint en compte
que només fan referència a festes i actes importants l’estalvi serà més gran.
- El Sr Alcalde explica que en la seva opinió, l’SGAE es dedicarà a vigilar els ajuntaments que no
estan acollits dins d’aquest conveni i deixarà de fiscalitzar a la resta.
- El Sr Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, diu que encara
que l’estalvi fos zero, ja seria beneficiós perquè et treus un problema de sobre.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA pregunta si les actuacions cobertes són només quan l’Ajuntament
en sigui promotor o si també ho estan quan aquestes siguin organitzades per les associacions.
- El Sr Alcalde respon que la intenció es que tan les activitats que organitza l’Ajuntament com les
que organitzen les associacions, quedin cobertes. També comenta que a nivell pressupostari a
partir d’ara es sabrà l’import exacte de la despesa.
- El Sr Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, comenta que quan feien teatre ja els
perseguien.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, celebra que hagi prosperat aquest
conveni que es va encarregar fa temps a l’ACM i que s’hi hagi inclòs a les associacions per evitar
que s’empaiti a les associacions.
- La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup ERC-AM, pregunta quan es farà
efectiu el conveni.
- El Sr Alcalde respon que serà en aquest 2015 i anys posteriors.

4.- APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE L’OBRA: ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA AL MUNICIPI DE TORÀ DES DE
LA XARXA DE LA MANCOMUNITAT D’AIGÜES DEL SOLSONÈS
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,
“1. ANTECEDENTS
1.1. Aquest Ajuntament vol contractar el servei de redacció del projecte bàsic i executiu
corresponent a l’obra “Abastament d’aigua en alta al municipi de Torà des de la xarxa de la
Mancomunitat d’Aigües del Solsonès” d’acord amb la subvenció atorgada per la Diputació de
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Lleida en data 19 de setembre de 2014 corresponent a la convocatòria del PUOSC 2013-2016, i
atenent a les necessitats de la memòria presentada en la mateixa convocatòria.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat 12.468,00 € (IVA inclòs), motiu pel qual té la
consideració de contracte menor.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 22 de setembre de 2015, un informe
sobre el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat
per a finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
1.4. Atès que la Comissió Informativa de l’Aigua va emetre informe favorable per a la proposta
d’acord al Ple en data 23 de setembre de 2015.
1.5. Atès que la Junta de Govern Local en data 24 de setembre de 2015 va acordar l’aprovació de
redacció del projecte bàsic i executiu corresponent a l’obra “Abastament d’aigua en alta al municipi
de Torà des de la xarxa de la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès” al contractista CONGIAC
(Consorci per a la Gestió d’Aigües de Catalunya), però que l’acord es vol sotmetre a la ratificació
pel Ple del mateix.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a)
Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP).
b)
L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c)
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la persona
amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP.
2.3. Atès que la Junta de Govern Local és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i tenint en compte el decret de 8 de juliol de 2015 de delegació a la Junta de Govern Local
per part d’Alcaldia, en que s’acorda la delegació de les competències com a òrgan de contractació
respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre
que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, vist que el
pressupost ascendeix a 12.468,00 € (IVA inclòs), però degut a que és un assumpte relacionat amb
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el cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta), se’n dóna coneixement a la Comissió de
l’Aigua, creada a l’efecte de conèixer aquests assumptes.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar la ratificació de l’acord de Junta de Govern en data 24 de setembre de 2015
corresponent a l’adjudicació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu corresponent a
l’obra “Abastament d’aigua al municipi de Torà – Línia del dipòsit del Rajolí al dipòsit de L’Aguda”
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CONGIAC (Consorci per a la
Gestió d’Aigües de Catalunya) per un import de 12.468,00 € (IVA inclòs).
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 en el 2013 es va presentar una memòria per portar aigua des de la
Mancomunitat del Solsonès, atès que Torà té un problema en la qualitat de l’aigua per culpa dels
sulfats. De les opcions que hi havia sobre la taula, s’ha demanat un informe extern perquè avali
aquesta possibilitat a dia d’avui. Comenta que en la Comissió de l’Aigua celebrada la setmana
passada es van explicar detingudament els detalls de totes les reunions. Diu que aquest acord
s’ha hagut de prendre ràpidament per rebre la subvenció del PUOSC i que el CONGIAC és la
millor opció per defensar els interessos de l’Ajuntament. També explica que no sent necessari,
s’ha volgut portar al Ple per donar-hi més transparència.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, es disculpa de no haver assistit a la
Comissió de l’Aigua perquè tenia Ple al Consell Comarcal. Comenta que atès que l’acord només
fa referència a l’encàrrec dels treballs, i que aquesta és la línia que portava l’anterior equip de
govern, troba encertat que ho faci un òrgan extern i autònom. Diu que quan s’elabori el treball està
a disposició per continuar treballant-hi.
- El Sr Alcalde explica que només s’acorda l’encàrrec del projecte, però que a finals de 2016
s’acaba la concessió amb CASSA, i que aquest serà un moment adequat per examinar-ho tot,
aigua en alta i distribució de l’aigua al domicili, perquè hi ha moltes possibilitats de gestió per a
millorar el servei i la qualitat.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si es tindrà en compte el dipòsit de Sta Maria.
- El Sr Alcalde explica que fins a Biosca, la Mancomunitat ha de reforçar aquell tram igualment, i
que l’augment de capacitat de les canonades només suposarien un cost de 20.000 € per
l’Ajuntament. També explica que la previsió inicial ja s’ha reduït a 340.000 € i que no hi hauran
obres innecessàries.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si s’han reunit amb CASSA.
- El Sr Alcalde explica que han tingut diverses reunions amb ells, però que no els interessa que
l’aigua vingui de la Mancomunitat perquè aquesta pot assumir-ne la gestió.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que l’ACA es va comprometre a realitzar una aportació
quan es faci l’actuació d’aigua en alta.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, pregunta si es va
encarregar un projecte de 600.000 €.
- El Sr Alcalde explica que el que es va encarregar va ser una memòria valorada per poder accedir
a la subvenció del PUOSC.
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5.- DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO DATA
TÍTOL
41/2015 28/07/2015 Convocatòria especial de Comptes
42/2015 28/07/2015 Delegació de les funcions de secretari interventor
Designació de representants de l'administració - Eleccions
43/2015 27/08/2015 Parlament 2015
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" 44/2015 28/08/2015 Setembre 2015
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu - Setembre
45/2015 28/08/2015 2015
46/2015 03/09/2015 Compensació de crèdits a sol·licitud de l'obligat tributari
47/2015 03/09/2015 Convocatòria de Junta de Govern Local 04/09/2015
48/2015 15/09/2015 Liquidació de deute tributari
49/2015 21/09/2015 Convocatòria de Junta de Govern Local 24/09/2015
Sol·licitud de subvenció "Execució d'obres de restauració i
50/2015 21/09/2015 conservació d'immobles de notable valor cultural"
51/2015 24/09/2015 Cancel·lació de compte bancari amb entitat IBERCAJA
Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" 52/2015 28/09/2015 Octubre 2015
Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu - Octubre
53/2015 28/09/2015 2015

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 Josep M. ALSINA i SIMÓ, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, pregunta pels
decrets 46 i 48.

- El Sr Secretari explica que el decret 46/2015 fa referència a una
compensació de factures i deutes per ocupació de via pública de
l’Ajuntament amb la contractista de les piscines, i el 48/2015 fa referència a
la liquidació del deute d’acord amb un conveni signat amb el Sr J. M.V. per a
la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, pregunta sobre
el decret 50/2015 en el qual es demana una subvenció.
- El Sr Alcalde respon que s’ha demanat al Dpt de Cultura per reformar la coberta de la torre de
Vallferosa, en que primer s’havia demanat 158.000 €, l’ajut es de 39.000 € però que finalment s’ha
proposat que sigui de 67.000 €, més una aportació de l’IEI.
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6.- PRECS I PREGUNTES
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’ERA-AM, explica que tal i com es
va acordar en l’última reunió, la Festa Major no excediria de 18.000 €, i que liquidades les
despeses, queda un romanent de 400 €. Es passa un càlcul, que s’adjunta com a annex.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Junts per Torà -INSE, el felicita.
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH diu que és un treball de tot l’equip de govern, i que s’ha rascat
de tot arreu.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA demana més planificació per a l’any vinent perquè algunes de les
actuacions es facin al carrer.
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH diu que moltes ja s’han fet al carrer, només quatre s’han fet al
pavelló.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora del grup CiU, felicita a l’equip de govern per aquests
números però diu que s'han de vigilar alguns detalls, com és el fet de comprar la beguda a Cal
Magí.
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH diu que això és totalment ofensiu.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que ho diu perquè la gent parla. Entén que no s’ha fet de
mala fe però vol que es tingui en compte per altres vegades.
- El Sr Joan CLOSA i VILADRICH explica que va ser ell qui ho va contractar perquè es va
contractar el quinze d’agost i era l’única botiga oberta i que a més oferia la refrigeració perquè
l’Ajuntament no té neveres. A més comenta que el preu, era pràcticament a preu de cost.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si aquest any es va reunir les entitats.
- El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’ERA-AM, respon que sí, que es van
convocar totes les entitats actives per si volien fer alguna proposta.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si la va convocar el regidor de festes.
- El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN diu que es van anar fent reunions amb les diverses associacions.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL ho celebra perquè en una època anterior com a regidor de
festes va convocar les entitats i no es va presentar a la reunió.
- El Sr. Alcalde comenta que actualment les associacions fixen dia i hora i se’ls hi dóna reunió
immediatament.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA pregunta si es va convocar al club d’escacs.
- El Sr. Alcalde contesta que sí, per carta.
- El Sr. Román RAGA i LLEIDA diu que el club d’escacs és l’entitat esportiva de més bons
resultats al municipi.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta sobre l’adjudicació de la barra del bar per la festa
major.
- El Sr. Alcalde contesta que es van mirar les bases passades i que deixava la possibilitat de que
es presentessin particulars. Primer semblava que el club de futbol estava interessat però al final
van dir que no, i al final, s’ho va quedar per l’Associació de Dones de Sta Àgueda.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL recorda que en el ple passat es va parlar del tema dels regants
dels horts.
- El Sr. Alcalde contesta que pot garantir que hi hauria Junta l’any vinent però que s’ha de donar
una mica de temps.
- La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que ens hem de facilitar pels resultats electorals. També diu
que no s’han d’enganxar cartells en propietats particulars i que ja ho va manifestar en les últimes
eleccions.
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- El Sr. Alcalde diu que ho comparteixen i que es farà una trucada per tal d’evitar-ho.
Intervencions del públic:
- Des del públic, es manifesta que com a membres de l’Associació de Dones de Sta Àgueda estan
molt contents d’haver agafat la barra perquè els hi va anar molt bé i no van tenir cap problema. Diu
que també suposen que l’any vinent no la tindran
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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