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

4 de NOVEMBRE de 2016
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
23:35 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 (sincorpora a la sessió essent les 21:25h)
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 ( s’incorpora a les 20:45 h)
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS (s’incorpora a la sessió, essent les 21:05h)
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:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 7 i 26 d’octubre de 2016).
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2.- Aprovació, si s’escau, de l’expiració del termini del contracte administratiu de
gestió del servei públic d’abastament d’aigua al municipi de Torà.
3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de correcció del “Pla estratègic de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament
d’Interior per al període 2017-2022”.
4.- Donar compte de la relació de decrets.
5.- Informes d’alcaldia .
6.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 7 I 26 D’OCTUBRE
DE 2016).
Dates de l’acta que se sotmeten a aprovació: 7 i 26 d’octubre de 2016.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència, sense fer cap comentari al respecte.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPIRACIÓ DEL TERMINI CONTRACTUAL DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA
AL MUNICIPI DE TORÀ
Nombre de membres presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“1.-ANTECEDENTS:
1.1.-Atès que en data 3/02/2000 es va formalitzar amb l’empresa CASSA, aigües i depuració, sl
mitjançant contracte administratiu de concessió de la gestió del servei públic d’abastament d’aigua
al municipi, per 5 anys.
Atès que des del 03/02/2005 fins 10/01/2007 es va desenvolupar la gestió en situació de prorroga
tàcita fins 10/01/2007.
Atès que en data 10/01/2007 es va signar una pròrroga fins 31/12/2016, i en el pacte primer del
contracte van acordar una pròrroga de 10 anys sens perjudici de les pròrrogues successives que
al venciment d’aquest termini es puguin acordar.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

Atès que a finals del 2013 es va efectuar un estudi de l’estat del servei.
1.2.- Atès que en data 2 de juliol de 2015 es va crear pel Ple la Comissió de l’Aigua, la qual té
caràcter de comissió informativa especial i que respon a un assumpte concret, concretament a
l’estudi del cicle integral de l’aigua (portada d’aigua en alta, subministrament d’aigua potable, entre
d’altres).
1.3.- Atès el dictamen favorable de la Comissió de l’Aigua de data 26 d’octubre de 2016.
2.- FONAMENTS DE DRET
2.1- Atès que el proper 31/12/2016 s’expira el termini contractual amb l’empresa CASSA, aigües i
depuració, sl; d’acord amb l’establert en els articles 241 i 260 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), són causes
d’extinció del contracte de gestió de serveis locals el transcurs del termini i de les pròrrogues
concedides.
Atès que no es pot ampliar el termini concessional inicial si no està expressament previst en el
plec que regeix el contracte. En aquest sentit es pronuncia l'informe de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa 7/06 de 24 de març de 2006 i la STS de 25 de maig de 2006.
Qualsevol modificació en aquest sentit s'hauria de considerar com substancial en relació amb les
condicions que van definir inicialment la licitació, i per tant, contrària als principis de transparència i
igualtat en la contractació inspiradors de les directives comunitàries i de la normativa interna que
les ha transposat.
En termes similars es pronuncia l'informe JCCA 38/98, de 16 de desembre de 1998, quan
expressa que "la pròrroga o ampliació del termini de la concessió de servei públic, només és
possible si està prevista, així com la seva durada, en el plec de clàusules administratives
particulars i s'ha de concedir en els termes previstos en aquests plecs, tant si, per la data del
contracte, resulta aplicable la Llei de Contractes de l'Estat, com si ho és la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques."
També l'Informe 47/98, de 17 de març de 1999, manté aquest criteri quan pel que fa als articles
158 de la LCAP i antic 64 de la Llei de Contractes de l'Estat diu que tant la jurisprudència del
Tribunal Suprem i la mateixa Junta Consultiva de Contractació Administrativa "han vingut
interpretant tals preceptes en el sentit que si bé en els contractes de gestió de serveis públics és
admissible la pròrroga del termini de durada cal que la mateixa i la seva durada estiguin previstes
expressament en el plec, ja que caracteritzat aquest com "llei del contracte" en ser definidor dels
drets i obligacions de les parts en el contracte, segons l'article 50 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (article 10 de la Llei de Contractes de l'Estat) la falta de previsió en el
mateix impedeix la seva aplicació."
Al marge de tot el que s'ha exposat, cal tenir en compte l'Informe 7/2005, de 4 d'octubre de 2005
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, el qual
afirma que, en aplicació de l'art.235, apartat a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en cas d'extinció normal del
contracte de gestió de serveis públics el contractista haurà de prestar el servei fins que un altre es
faci càrrec de la seva gestió.
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D'acord amb aquesta previsió, una vegada esgotat el termini contractual podria donar-se la
circumstància que el contractista hagués de seguir prestant el servei transitòriament, sense que
això fos conceptuat com a pròrroga.
2.2.- Atès el disposat en el plec de clàusules i en l’art. 262.2.a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
l’Ajuntament ha d’efectuar el nomenament d’un interventor tècnic per tal de supervisar la reversió
dels béns i elements afectes al servei i donar les instruccions oportunes al concessionari a efectes
de reversió.
2.3.- Atès que el Ple és l’òrgan competent per l’aprovació de l’expedient en virtut 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 que és un assumpte relacionat amb el cicle integral de l’aigua,
se’n dóna coneixement a la Comissió de l’Aigua, creada a l’efecte de conèixer aquests assumptes.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Procedir a l’extinció del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua al
municipi de Torà amb l’empresa CASSA, aigües i depuració, sl per expiració del termini
contractual, el proper 31/12/2016 i no efectuar cap més pròrroga.
SEGON.- Nomenar un tècnic interventor per tal de supervisar la reversió dels béns i elements
afectes al servei.
TERCER.- Notificar aquest acord al contractista, fent esment que enfront d’aquesta resolució,
donat el seu caràcter de tràmit, no procedeix interposar cap recurs, sense perjudici que pugui
interposar el que estimi pertinent.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
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 inicia l’explicació del punt dient que aquest ja es va tractar en la comissió de l’aigua,
tot i així, l’explica de nou per al regidor el Sr. Màrius CODINA CLOSA, regidor no adscrit, atès que
no hi va estar present, afegeix que un cop pres l’acord, serà notificat a la concessionària.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE CORRECCIÓ DEL “PLA ESTRATÈGIC
DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENTS DEL
DEPARTAMENT D’INTERIOR PER AL PERÍODE 2017-2022”.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
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S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Els bombers voluntaris del Parc de Torà han fet arribar a l’Ajuntament de Torà una còpia del
document anomenat “Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior per al període 2017-2022”.
En la pàgina 75 d’aquest Pla estratègic, es pot observar que la dotació de vehicles prevista per al
Parc de bombers voluntaris de Torà és de 1 BRP i 1 VUPC.
Els bombers voluntaris de Torà van iniciar la seva activitat l’any 1972 amb un vehicle BRL, amb
matrícula L-8166-A, adquirit per l’Ajuntament de Torà i altres municipis de la rodalia.
Amb el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el 1980 es va crear la Direcció General de
Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya.
L’any 1985, a petició de la mateixa Direcció General (DG) i mitjançant conveni, els bombers
voluntaris de Torà i els seus mitjans materials es van traspassar a aquesta DG i al vehicle BRL L8166-A se li va atorgar l’identificador L-554.
L’any 1987, la DG va incorporar al Parc de Torà un vehicle BRP usat, del tipus Pegaso 3041 amb
identificador L-212, provinent del Parc de Tàrrega.
L’any 1992, l’Ajuntament de Torà va cedir a la DG un vehicle BRP nou, fruit d’un conveni amb la
“Dirección General de Protección Civil”, per tal de que fos adscrit al Parc de Torà. Aquest vehicle
Pegaso 7217, del tipus Egipci, va quedar identificat amb el codi L-243.
L’any 1988, la DG va destinar al Parc de Torà un vehicle UPC Land Rover usat, identificat amb el
codi L-904. Posteriorment el va substituir per un altre UPC Land Rover usat amb codi L-917 i
finalment l’any 1995 hi va incorporar un UPC Nissan Patrol nou amb identificador L-948.
En resum, fins l’any 1987 el Parc de Torà va comptar només amb un vehicle BRL, el 1987 la
dotació va passar a dos vehicles ( 1 BRL i 1 BRP ), el 1988 es va incrementar a tres vehicles ( 1
BRL, 1 BRP i 1 UPC ) i el 1992 es va assolir el màxim històric del parc amb quatre vehicles ( 1
BRL, 2 BRP, 1 UPC ).
Aquesta dotació de quatre vehicles es va mantenir, com a mínim, fins el 22 de juliol de 1998, data
en la que, coincidint amb les acaballes del gran incendi forestal de la Catalunya Central, es va
produir un trencament entre els bombers voluntaris del Parc de Torà i la Direcció General.
Fins aquell dia, el Parc de Torà comptava amb una dotació consolidada de quatre vehicles: 1 BRL,
2 BRP i 1 UPC, identificats com L-554, L-212, L-243 i L-948 respectivament. D’aquests vehicles, el
L-554 i el L-243 eren propietat de l’Ajuntament de Torà, i el L-212 i el L-948 eren propietat de la
Generalitat de Catalunya.
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Aprofitant la situació de descontrol que es va iniciar el 22 de juliol de 1998 en el Parc de Torà, la
Direcció General va aprofitar la situació per donar de baixa del servei els vehicles de l’Ajuntament
de Torà, la qual cosa es va materialitzar l’any 2002 (L-554) i l’any 2004 (L-243), de forma unilateral
sense comptar amb l’opinió dels bombers voluntaris ni de l’Ajuntament. En conseqüència, l’any
2004 la dotació de vehicles del Parc de Torà es va rebaixar a 2 vehicles ( 1 BRP L-212 i 1 UPC L948 ).
D’aquesta forma s’arriba al “Pla director per a parcs de bombers voluntaris, revisió 2004”, que com
es pot comprovar en l’encapçalament de la pàgina 75 del Pla estratègic, ha servit de base per fixar
en només 2 vehicles la dotació “estratègica” del Parc de Torà, que si es confirmés el faria
retrocedir a la dotació de l’any 1987.
Afortunadament, a finals del mateix any 2004 la DG ja va corregir aquesta situació amb la
incorporació d’un segon BRP, de marca Mercedes i codi L-254, pel que en la pràctica la dotació va
passar a tres vehicles: 2 BRP (L-212 i L-254) i 1 UPC (L-948). No obstant, aquesta correcció, pel
que es veu, no es va recollir sobre el paper en el “Pla director per a parcs de bombers voluntaris,
revisió 2004”.
Des de l’any 2004 fins a la actualitat, el Parc de bombers voluntaris de Torà ha mantingut aquesta
dotació de tres vehicles ( 2 BRP i 1 UPC ). Els codis d’identificació actuals d’aquests 3 vehicles
són 3 32 31, 3 32 34 i 3 32 90.
Per altra banda, cal tenir en compte que la DG, com a norma general, destina als parcs de
bombers voluntaris els vehicles usats que retira dels parcs de bombers funcionaris, pel que
aquests vehicles pateixen més avaries i per tenir la garantia de tenir-ne un de permanentment
operatiu, cal disposar-ne de dos del mateix tipus. En aquest sentit, res de bo es pot esperar com a
vehicle per atendre emergències d’un 3 32 90 de 21 anys, un 3 32 31 de 17 anys i un 3 32 34 de
11 anys d’antiguitat.
Un altre factor a tenir en compte és la simultaneïtat dels sinistres, ja que el Parc de bombers
voluntaris de Torà col·labora sovint fora del seu sector d’actuació i llavors queda el seu sector més
desprotegit o desprotegit del tot, com per exemple va passar el dia 19 de juliol de 2016, en que un
BRP el van enviar a un incendi forestal a Rocallaura (Vallbona de les Monges, Urgell) i l’altre BRP
a un incendi de vegetació agrícola a Foradada (Noguera), quedant el Parc de Torà sense cap
vehicle d’aigua, però demostrant alhora, una vegada més, la capacitat dels bombers voluntaris de
Torà per realitzar sortides simultànies amb els dos BRP.
Escoltats els bombers voluntaris del Parc de Torà, atès tot el que s’ha exposat i tenint en compte
l’alt risc d’incendi forestal del municipi de Torà i dels municipis de la rodalia, així com també el risc
d’inundacions, nevades i altres riscos, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Torà l’adopció dels
següents,
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a la
correcció de la pàgina 75 del “Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al període 2017-2022, per tal de que la
dotació mínima de vehicles del Parc de bombers voluntaris de Torà sigui de 2 BRP i 1 VUPC.
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Segon.- Manifestar que l’Ajuntament de Torà no renúncia, en cap cas, a incorporar en el futur un
quart vehicle al Parc de Torà, si així ho demanen els bombers voluntaris, per assolir novament la
dotació històrica màxima del període 1992-1998.
Tercer.- Manifestar el suport i consideració de l’Ajuntament de Torà envers els bombers
voluntaris del Parc de Torà i agrair la seva dedicació en favor de la comunitat.
Quart.- Comunicar el contingut íntegre d’aquesta sol·licitud al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i als bombers voluntaris del Parc de Torà.”
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 21:05h i abans d’iniciar el debat del punt tercer, s’incorpora al Ple el Sr. Rubén
PASTOR i TOMÀS regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
El Sr. Alcalde diu que els bombers de Torà van tenir coneixement d’aquest pla estratègic i així li
van comunicar, i que la proposta que es presenta és per corregir la dotació de BRP i VUPC que hi
figura en el mateix incorporant el vehicle que hi falta.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre l’antiguitat i el quilometratge dels vehicles que hi ha
actualment al parc de bombers de Tora.
El Sr. Alcalde li respon que als parcs de bombers voluntaris normalment hi fan cap els vehicles
procedents dels parcs de bombers de funcionaris, actualment n’hi ha un de 11, 17 i 21 anys i
segons el pla estratègic, els vehicles haurien de tenir una antiguitat de 15 anys. Respecte el
quilometratge, que també s’ha de tenir en compte el km de bomba (cada km de bomba equival a
80 km). Afegeix que davant d’una avaria el parc de bombers pot arribar a estar 1-2 mesos sense
camió, per aquest motiu, seria idoni disposar-ne de 2 camions amb bomba.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que l’anterior directora dels serveis territorials es va comprometre a fer un manteniment del parc
de bombers.
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
98/2016

DATA
TÍTOL
05/10/2016 Aprovació dels pressupostos i de la sol·licitud de subvenció exclosa
de concurrència pública davant departament cultura. Analítiques
Torre de Vallferosa
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99/2016

104/2016

10/10/2016 Aprovació sol·licitud de subvenció "Abastament aigua municipi Torà
línia del dipòsit de Rajolí al dipòsit de l'Aguda (Fase 1)" davant la
Diputació de Lleida
19/10/2016 Aprovació de l'autorització i del projecte d'intervenció "exploració
amb georadar d'alta freqüència en edifici històric Torre de
Vallferosa (La Segarra)"
19/10/2016 Aprovar sol·licitar bestreta 50 % subvenció consultori mèdic local a
la Diputació de Lleida
27/10/2016 Compareixença, emplaçament als possibles interessats, i remissió
de l'expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida. RCA abreujat
31/10/2016 Resolució borsa de treball plaça auxiliar administratiu per al mes de
novembre
31/10/2016 Resolució borsa de treball plaça llar infants per al mes de novembre

105/2016

31/10/2016 Compensació del deute per la bestreta de la subvenció FEDER

100/2016

101/2016
102/2016

103/2016

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 el decret núm. 98/2016 i el 100/2016 que guarden una relació, doncs el
primer correspon a la sol·licitud presentada davant del Departament de Cultura per fer unes
proves a la Torre de Vallferosa i el segon és l’autorització perquè facin una d’aquestes proves.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), s’interessa pel decret 102/2016.
El Sr. Alcalde li respon que correspon a un tràmit legal corresponent al Recurs contenciós
administratiu interposat a l’Ajuntament.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si s’ha posat senyalització.
El Sr. Alcalde li respon que sí i les senyals col·locades són de “limitació de velocitat a 40, ferm en
mal estat i camí rural”
El Màrius CODINA i CLOSA, diu que la limitació de velocitat a 40 no ho respecta ningú.
5.- INFORMES D’ALCALDIA .
a. Celebració dels 100 anys d’una veïna del poble
El Sr. Alcalde informa que el proper 18 de novembre la Sra. Clotilde de Cal Palou farà 100 anys,
per la qual cosa, des de l’Ajuntament es farà un petit acte commemoratiu en què se li farà entrega
d’un detall a nom de l’Ajuntament, el Consell Comarcal de la Segarra i la Generalitat de Catalunya.
b. Escut oficial del municipi de Torà
El Sr. Alcalde informa de què va arribar des d’administració local un oferiment per si Torà volia fer
un escut oficial del municipi, donat que el que s’està utilitzant actualment no ho és i pel que
sembla ni es pot oficialitzar. I tenint en compte que aquest tema és del Ple s’informa per tal de
saber el que es vol fer, “no fer res o iniciar l’expedient corresponent per tal d’oficialitzar l’escut”.
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El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, comenta que el bou que actualment s’utilitza
no té res a veure amb el que es va proposar fa anys, alhora manifesta que ‘ofereix per arreglar el
bou que hi ha a la plaça de la Font.
El Sr. Alcalde diu que es farà la restauració del bou que hi ha a la Plaça de la Font. Alhora afegeix
que hi ha una normativa gràfica establerta per la Generalitat per al disseny dels escuts
municipals, com és la corona de la vila, etc.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que el plantejament que es va fer pel Sr. Armand de Fluvià no era compartit i va comptar amb una
pressió molt forta per part de l’APACT perquè no fos acceptat.
El Sr. Jordi DURAN i BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), s’incorpora al Ple essent les 21:25h.
El Sr. Alcalde diu que l’escut que actualment s’utilitza és de la vila de Torà i actualment el municipi
de Torà inclou també el de Llanera i això s’hauria d’incloure excepte que la normativa estableixi
una altra cosa, com que l’escut ha de ser del nucli dominant.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que si es fes el canvi podria comportar polèmica.
El Sr. Alcalde li respon que l’inici de l’expedient ha de ser aprovat pel Ple.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), dubta de què acceptin fer el canvi.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que això ja es va fer aproximadament fa 20 anys , no
s’estava d’acord perquè es desvirtuava molt l’escut actual, posant un toro feréstec enlloc d’un toro
mans, i es va respondre a l’Armand de Fluvià que no hi havia consens.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta quines connotacions pot tenir no iniciar l’expedient.
El Sr. Alcalde li respon que actualment cap.
c. Informe del secretari interventor anterior de data setembre de 2015, sobre l’estat de
les subvencions sol·licitades en el tram final de la legislatura passada davant de la
Diputació de Lleida.
El Sr. Alcalde presenta i reparteix a tots els regidors presents al Ple l’informe que va emetre el
secretari anterior sobre l’estat de les Subvencions en data setembre sol·licitades en el tram final
de la legislatura passada davant de la Diputació de Lleida.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió ( CIU)
pregunta si s’ha demanat una reunió.
El Sr. Alcalde li respon que primer s’hauria de concretar des d’aquí una data i una hora.
6.- PRECS I PREGUNTES.


El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta perquè sempre que plou el c/ La Plana queda sense llum
El Sr. Alcalde li respon que totes les faroles van amb el mateix fusible i quan cau el diferencial
general no hi ha llum al c/ La Plana i tota la zona adjacent. Si tot estes més sectoritzat això seria
més fàcil d’arranjar-ho.


El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, manifesta al Ple si cal gastar 170,00 €
en donar un permís d’obres perquè hi ha un veí dels horts que no para de fer obres.
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El Sr. Alcalde li respon que ara ha demanat la devolució d’una fiança, però prèviament cal
disposar de l’informe tècnic favorable, i respecte les obres que pot fer se li obrirà l’expedient
urbanístic si comet o ha comès infraccions urbanístiques.


La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta si se sap alguna cosa sobre el canvi de comarca.
El Sr. Alcalde li respon que amb l’alcalde de Biosca van quedar de reactivar aquest tema després
de la qüestió de confiança plantejada pel Sr. President Puigdemont.
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), manifesta que en una de les reunions que es va mantenir amb la CUP
semblava que això seria mot ràpid.
El Sr. Alcalde diu que si per part de Junts pel Sí no es desencalla, s’haurà d’anar a tocar a la CUP
i si fa falta inclòs a altres partits polítics .
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que creu que s’hauria d’apretar sobre aquest tema i més
tenint en compte la situació actual.
Intervencions del públic


Des del públic es pregunta si s’ha aprovat definitivament la derogació de la taxa per
l’obertura de rases.
El Sr. Alcalde li respon que actualment està en exposició pública.


Des del públic es pregunta si s’ha fet publicitat del Ple al taulell d’anuncis i a la web
municipal.
El Sr. Alcalde li respon que possiblement no.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
proposa de fer un pregó per anunciar la convocatòria dels plens.
 Des del Públic es pregunta si l’empresa instal·ladora del gas contractarà gent del poble.
El Sr. Alcalde li respon que és possible.
 Des del públic es pregunta si les actes estan penjades a al web
Se li respon que en principi s’haurien de penjar automàticament quan s’envien a governació, tot i
així es mirarà.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
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