ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 22/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

13 de DESEMBRE de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:05 hores
22:50 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
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ ( s’incorpora essent les 21:25h)
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
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 l’assumpte de l’ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8, 13 i 29 de novembre de 2019).
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I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord marc del servei d’assegurances de danys a
edificacions i instal·lacions (exp. 2017.06), de la segona pròrroga de l’acord marc del servei
d’assegurances (exp. 2015.04), del servei de mediació (exp. 2015.01) i de les pòlisses de
vida i responsabilitat civil patrimonial (exp. 2018.08)
3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica valorada de pavimentació del camí
d’Ardèvol.
4.- Aprovació, si escau, de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
5.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia d’adhesió al pla
estratègic comarcal.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
7.- Informes d’alcaldia .
8.- Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 8, 13 I 29 DE
NOVEMBRE DE 2019).
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions: La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà
(JUNTS) efectua la següent esmena a l’acta de data 08/11/2019, en el punt número 5, abans
d’informes d’alcaldia, en la segona intervenció que efectua i següents on hi diu “Sra. Mercè” hi ha
de dir “ Sra. Mercè VALLS i QUEROL”
La Sra. Secretaria efectua unes esmenes a l’acta de ple de data 29/11/2019 en el punt 9.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dona
per llegida i s’aprova l’acta de referència amb inclusió de les esmenes proposades.
I. PART RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI
D’ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06), DE LA
SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04),
DEL SERVEI DE MEDIACIÓ (EXP. 2015.01) I DE LES PÒLISSES DE VIDA I
RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL (EXP. 2018.08)
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
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Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES
DE DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06), DE LA SEGONA PRÒRROGA
DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04), DEL SERVEI DE
MEDIACIÓ (EXP. 2015.01) I DE LES PÒLISSES DE VIDA I RESPONSABILITAT CIVIL
PATRIMONIAL (EXP. 2018.08)
ANTECEDENTS.1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a
la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la
vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord
marc, fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
Servei de pòlisses d’assegurances
2.- Havent-se tramitat la corresponent licitació (Exp. 2015.04), mitjançant procediment obert amb
valors harmonitzats, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de 14 de juliol de 2015 i
publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en relació als articles concordants dels
TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà, que el CCDL mitjançant l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, va aprovar
adjudicar l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.04), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots,
per un període de dos anys amb efectes des l’1 de gener de 2016, formalitzant-se les esmentades
actuacions mitjançant la signatura del corresponent contracte en data 30 de desembre de 2015:
➢ Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
➢ Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
➢ Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España
➢ Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la
mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Lot, actualment cedit, de
conformitat amb els antecedents que seguidament es relacionen a favor d’AIG Europe
Limited Sucursal en España.
➢ Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España
3.- En data 10 de febrer de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc, pel que fa a tots els seus lots, a
favor de l’ACM, per tal que aquesta última es subrogués, en la posició del CCDL en relació amb
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tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte
jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
4.- Mitjançant la Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, de data 28 de novembre de
2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte d’acord amb el Reglament
regulador del funcionament de l’esmentada Central de Contractació, va ser aprovada
definitivament la pròrroga de l’Acord marc per un període addicional de 12 mesos més, amb
efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, pel que
fa, respectivament als seu lots 3 i 5 adjudicats a l’empresa ZURICH INSURANCE PLC i ARAG, SE
i al seu lot 7 adjudicat a l’entitat ARAG, SE, formalitzant-se l’esmentada pròrroga en data 12 de
desembre de 2017, amb les citades adjudicatàries.
Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 12 de desembre de
2017, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM disposant aprovar
definitivament la pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 2, adjudicat a l’entitat VIDA CAIXA,
S.A. DE SEGUROS Y REASEUROS, per un període addicional 12 mesos més, amb efectes des
de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de 2018, així com la
modificació prevista al PCAP d’aplicació consistent en incrementar el límit del pressupost de
licitació fins al 50% addicional en relació al mencionat lot com a conseqüència de l’increment
d’entitats destinatàries adherides, actuacions que es formalitzaren en data 19 de desembre de
2018.
Mitjançant sengles Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM de 28 i 29 de desembre de
2017 i prèvia tramitació dels corresponents procediments a l’efecte d’acord amb el seu Reglament
de funcionament va ser autoritzada la cessió del lot 6 de l’Acord, adjudicat a l’entitat
SEGURCAIXA ADESLAS, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, a favor d’AIG EUROPE
LIMITES (Sucursal en España), així com la seva pròrroga per un període addicional 12 mesos
més, amb efectes des de l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de desembre de
2018, actuacions que es formalitzaren en data 29 de desembre de 2018.
En data 12 de desembre de 2017 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte
d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada
una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la
pròrroga de l’Acord marc en relació al seu lot 1, adjudicat a l’entitat SEGURCAIXA ADESLAS, S.A.
DE SEGUROS Y RESGUARDOS, per un període addicional de 3 mesos més amb efectes des de
l’1 de gener de 2018 fins a les 24 hores del dia 31 de març de 2018.
5.- Per altra banda el CCDL també va tramitar la licitació de l’Acord marc del servei
d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2017.06), mitjançant procediment obert, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva
del CCDL de 1 de desembre de 2017 i publicats al perfil de contractant de la citada entitat, en
relació als articles concordants dels TRLCSP i resta e normativa concordant aplicable, en resultà,
que el CCDL mitjançant l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de
març de 2018, va aprovar adjudicar l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a
edificacions i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06), a
l’empresa SEGUROS CATALANA DE OCCIDENTE, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
SOCIEDAD UNIPERSONAL, per un període màxim de vint-i-dos mesos a partir de l’1 d’abril de
2018, formalitzant-se les esmentades actuacions mitjançant la signatura del corresponent
contracte en data 17 d’abril de 2018.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat definitivament la
segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04) pel que fa
als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins a
les 24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la segona pròrroga del
Lot 2 per un període addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 fins a les 24 hores
del dia 30 de juny de 2019.
En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament la segona pròrroga
de l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa al Lot 5 per un
període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30 d’abril de 2019.
En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ha aprova definitivament adjudicar l’Acord marc dels
serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08), pel Lot 1 – Vida
a Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2 – responsabilitat civil patrimonial a Zurich
Insurance per un període de 24 mesos, a partir d’1 de maig de 2019.
Servei de mediació d’assegurances
6.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local que va
celebrar-se el dia 14 de juliol 2015 i prèvia tramitació de la corresponent licitació mitjançant
procediment obert amb valors harmonitzats de conformitat amb el que determina el TRLCSP i
resta de normativa concordant aplicable, s’acordà adjudicar a la societat mercantil “Ferrer &
Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L.”, l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01),
d’acord amb els plecs de clàusules i prescripcions tècniques aprovats per aquesta entitat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 d’abril de 2015, formalitzant-se les citades
actuacions en data 7 d’agost de 2015 mitjançant el corresponent contracte.
7.- En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a
tal efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació
subjectiva de l’òrgan de contractació, del mencionat Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01),
subscrit entre el CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L., a
favor de l’ACM, per a la subrogació, d’aquesta última entitat, en la posició del CCDL en relació
amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre
efecte jurídic, formalitzant-se la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
8.- En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte,
la Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la qual fou aprovada
definitivament la seva primera pròrroga, per un període addicional de 12 mesos més, en els
mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei, formalitzant-se l’esmentada
pròrroga en data 30 de novembre de 2017.)
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte
d’acord amb el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada
una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la segona
pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (Exp. 2015.01)
per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31
de desembre de 2019.
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FONAMENTS JURÍDICS
Vist el règim transitori definit a la DT 1a de la nova LCSP.
D’acord amb el que determina l’article 20 del TRLCSP els contractes de serveis d’assegurances
tenen la consideració de contractes privats i es regeixen en quan als seus efectes i extinció pel
dret privat.
Vist allò que disposen els articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL
respecte a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Vist allò que disposen els articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc.
(Afegir altres fonaments jurídics que es considerin, en matèria de la competència de l’òrgan que
adopta l’acord, fiscalització i aprovació de la despesa...etc.)
D’acord amb els antecedents i fonaments relacionats, el ple de la corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a la segona pròrroga del contracte de
l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la
condició de Mediador de l’Ajuntament.
SEGON.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a la segona pròrroga de l’Acord marc del
servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i
contractar les pòlisses que a continuació s’indiquen (escollir aquelles que correspongui un cop
valorades pel mediador, Ferrer & Ojeda, d’acord amb les condicions d’adjudicació):
(_x__) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España,
per un import de 160 euros, amb vigència des del 11/10/2020 al 11/10/2021
(_x__) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España,
per un import de 140 euros, amb vigència des del 05/05/2020 al 05/05/2021
(_x__) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor
de la mercantil AIG Europe Limited Sucursal en España, per un import de 1.325 euros,
amb vigència des del 01/07/2020 al 1/07/2021
(___) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE
Sucursal en España, per un import de ________ euros, amb vigència des del ___/___/___
al ___/___/___
TERCER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’Acord marc del servei d’assegurances de
danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i
contracte la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA de
Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un import de 4.650,00 euros, i amb vigència des
del 20/06/2020 al 20/06/2021.
QUART.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà a l’Acord marc del servei d’assegurances
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.08) i contractar les pòlisses que a
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continuació s’indiquen (escollir aquelles que correspongui un cop valorades pel mediador, Ferrer &
Ojeda, d’acord amb les condicions d’adjudicació).
(___) Lot 1. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, SAU de Seguros y Reaseguros, per
un import de ________ euros, i amb vigència des del ___/___/___ al ___/___/___
(__x_) Lot 2. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, per un import de 2.425,63 euros, amb vigència des del 01/01/2020 al
01/01/2021
CINQUÈ.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer & Ojeda o a l’ACM-CCDL.
SISÈ.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona)
i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr Alcalde diu que és el concurs que fa l’ACM pels ajuntaments, cada dos anys, és el més
còmode i escaient per l’Ajuntament ja que així no tenim que licitar i més tenint en compte que no
disposem de la capacitat administrativa per poder dur a terme aquestes licitacions, una altra
consideració a tenir en compte és que el preu és molt bo; i perquè això surti efectes ens hem
d’adherir a aquest acord marc.
La Sra. Secretària explica que l’ACM licita el servei de mediació i el servei d’assegurances.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA DE PAVIMENTACIÓ
DEL CAMÍ D’ARDÈVOL.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA DE PAVIMENTACIÓ DEL
CAMÍ D’ARDÈVOL.
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres per la pavimentació del camí d’Ardèvol redactada per
l’arquitecte, el Sr. Arnau Ricart Real, de l’àrea tècnica i territorial del Consell Comarcal de la
Segarra, amb un pressupost d’execució per contracta de 44.608,07 € iva inclòs.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
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— Els articles 52.2.o, 234 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
— Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
— Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— Els articles 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic
— Els articles 121 i següents 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.
2.2. En virtut de l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, l’aprovació dels projectes d’obres correspondrà als diferents òrgans de les entitats locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació, a no ser que la seva execució
comporti l’expropiació forçosa, en el cas del qual correspondrà al ple de la corporació.
2.3. D’acord amb l’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, estableix que serà competent el ple
per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, en el mateix sentit que l’article
22.2.ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria tècnica valorada de les obres de Pavimentació camí
Ardèvol redactada per l’arquitecte, el Sr. Arnau Ricart Real, de l’àrea tècnica i territorial del Consell
Comarcal de la Segarra, amb un pressupost d’execució per contracta de 44.608,07 € iva inclòs.
SEGON.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a l’e-tauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi
de què qualsevol interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions que consideri escaients.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació inicial
s’elevarà a definitiu.
TERCER.-Trametre la memòria valorada als diferents organismes i institucions de la Diputació de
Lleida, Generalitat de Catalunya i de l’Estat, per tal sol·licitar el corresponent ajut econòmic.
QUATRE.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar tots aquells documents
i efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.”
Intervencions: 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 l’actuació que recull la memòria.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), pregunta perquè no s’acaba d’arreglar en condicions.
El Sr. Alcalde li respon que el camí és de titularitat municipal, hi ha un projecte de fer-ho tot nou
però té un cost de 2 M €, en els anys s’ha intentat que la Diputació de Lleida es quedi aquest camí
però no el volen. El tram que és terme de Pinós el fa el Consell Comarcal del Solsonès perquè al
ser comarca de muntanya disposa de més diners per poder dur a terme aquestes actuacions en
els camins de la comarca. Ara es tracta d’aprovar la memòria i així tramitar al subvenció davant la
Diputació de Lleida.
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La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal Junts per Torà (JUNTS), diu que
aquesta memòria està presentada el dia 29 de novembre de 2019, doncs és la data que hi figura
en la signatura digital del tècnic, i considera que s’hagués tingut d’incloure en aquell Ple
extraordinari urgent que es va fer el dia 29, perquè és una actuació molt urgent i més tenint en
compte que s’ha d’exposar al públic, respecta que es faci aquesta obra però entén que no s’hauria
de portar al Ple d’avui perquè això ja hauria d’estar fet, sobretot en vista a les dates que estem,
vigílies del pessebre d’Ardèvol; esmenta que fa temps ja hi va haver un accident en aquest camí i
es va tenir de pagar una indemnització.
El Sr. Alcalde li respon que abans la Diputació de Lleida feia tasques de manteniment en aquest
camí però això ja fa temps que s’ha acabat. Respecte l’accident que esmenta, li respon que es
curiós que es produís tenint en compte, pel que diu, que si s’hi feia un manteniment tant
matemàtic llavors s’hauria d’entendre que a l’hivern de l’any 2014 es va realitzar una bona
actuació en el camí, coincidint amb les dates del pessebre d’Ardèvol 2014-2015, i si es feia tant
bon arranjament, pregunta com es que l’accident que la Sra. Mercè VALLS QUEROL esmenta i
pel qual l’asseguradora va haver d’indemnitzar va ocorre el maig de 2015 quan encara estava ella
d’Alcaldessa... Tot seguit diu que ara, per temes financers, si una obra no està finançada no es pot
executar. La memòria s’ha fet quan s’ha pogut, i un cop s’ha constituït la nova Diputació de Lleida,
s’ha anat amb els 3 alcaldes dels municipis de Riner, Pinós i Torà per demanar que se la
quedessin però van dir que no, si la subvenció coincideix amb el Pessebre d’Ardèvol doncs molt
millor, sinó benvinguda sigui quan arribi. Els hi diu que si ells consideren que s’ha de fer aquest
arranjament que diguin d’on treure els recursos per destinar-los al camí d’Ardèvol.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que en cap moment ha dit que s’havia fet tant bon “arreglo”
que això ho ha dit ell, i en aquest camí sempre es fa forats als mateixos llocs per problemes de
drenatge, pregunta quan es va fer l’últim “arreglo”.
El Sr. Alcalde li respon que a finals del 2017 principis del 2018.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta quantes vegades hi havia anat a la Diputació durant la
legislatura passada.
El Sr. Alcalde li respon que dues vegades com a mínim.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL diu que està d’acord que els temps han canviat, però hem d’estar
atents i no s’ha d’esperar a les vigílies de Nadal per fer 4 coses, també diu que el poble està ple
de tanques.
El Sr. Alcalde li diu que no es va posar en el Ple del dia 29 de novembre de 2019 perquè no es
disposava de la memòria a l’hora de convocar el Ple, i cal tenir en compte que en un Ple
extraordinari urgent no es pot incloure assumptes sobrevinguts.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ
DE LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS I OBRES DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS AVDA. SOLSONA, xx
1.- ANTECEDENTS
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1.1.-Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 27/09/2018 s’aprova llicència
urbanística d’obres exp. 25/2018 per la instal·lació d’un ascensor i adaptació de dipòsits de gas.
Vista la instància presentada pel representant de la Comunitat de propietaris de l’Avda Solsona,
xx en data 13 d’agost de 2019 ( REN. 2019/1017) en què sol·licita la bonificació del 90% de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de l’expedient de llicència urbanística d’obres
d’acord amb la ordenança fiscal reguladora de l’impost.
Vist que s’ha acreditat la condició de l’art. 4.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de
l’impost sobre construccions i obres de “persones amb dificultats d’accés per a persones
discapacitades o amb mobilitat reduïda”
2.- FONAMENTS DE DRET
La Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, en el seu article 9 diu:
“Article 9. Beneficis fiscals, règim i compensació.
1. No es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels
tractats internacionals. No obstant això, també es poden reconèixer els beneficis fiscals
que les entitats locals estableixin a les seves ordenances fiscals en els casos
expressament previstos per la Llei . En particular, i en les condicions que puguin
preveure les dites ordenances, les entitats locals poden establir una bonificació de fins
al cinc per cent de la quota a favor dels subjectes passius que domiciliïn els seus deutes
de venciment periòdic en una entitat financera, anticipin pagaments o duguin a terme
actuacions que impliquin col·laboració en la recaptació d’ingressos.
2. Les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals han de
determinar les fórmules de compensació que escaiguin; aquestes fórmules han de tenir
en compte les possibilitats de creixement futur dels recursos de les entitats locals
procedents dels tributs respecte dels quals s’estableixin els beneficis fiscals esmentats.
Això no és aplicable en cap cas quan es tracti dels beneficis fiscals a què es refereix el
paràgraf segon de l’apartat 1 d’aquest article.
3. Quan l’Estat atorgui moratòries o ajornaments en el pagament de tributs locals a
alguna persona o entitat, queda obligat a arbitrar les fórmules de compensació o
avançament que escaiguin a favor de l’entitat local respectiva”
Atès que en l’art. 4.2 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i
obres, hi consta la següent bonificació:
“2. S’estableix una bonificació del 90% sobre la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, a favor de persones amb dificultats d’accés per a persones
discapacitades o amb mobilitat reduïda, prèvia certificació d’aquesta condició, en referència
a construccions, instal·lacions i obres que consisteixin en l’adaptació de la seva residència a
la seva condició de discapacitat o mobilitat reduïda.”
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Concedir una bonificació singular de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres
xifrada en el 90% de la quota inicial amb el següent detall:
Base imposable del tribut (excloent l’adaptació de dipòsits de
gas)

71.714,69 €

Tipus aplicat
Quota resultant
Bonificació
Import bonificació
Quota liquidar a pagar

3%
2.151,44 €
90%
1.936,29 €
215,14 €

SEGON.- Notificar aquest acord a la comunitat de propietaris Adva. Solsona, xx i a la intervenció
de l’Ajuntament.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que hi ha una comunitat de propietaris que li va demanar permís per instal·lar un
ascensor, i tenint en compte que aquesta actuació està bonificada, i les bonificacions s’han
d’aprovar pel Ple és per aquest motiu que se sotmet a la seva aprovació.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
D’ADHESIÓ AL PLA ESTRATÈGIC COMARCAL
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“Vista la resolució d’alcaldia núm. 224/2019 de data 14 de novembre de 2019 que consta del tenor
literal següent:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 224/2019
APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ AL PLA ESTRATÈGIC COMARCAL
SEGARRA 2020.
Atès que els governs locals es troben davant de la necessitat d’analitzar, definir i executar accions
que permetin donar resposta als problemes que tenen les economies locals i afavorir el seu
desenvolupament en un sistema cada vegada més globalitzat. Tot això implica respondre a
multitud de qüestions relacionades amb l’estratègia que cal seguir i amb com s’ha
d’instrumentalitzar la política de desenvolupament.
Atès que la planificació estratègica aplicada al territori és aquella que tracta d’establir un conjunt
d’objectius duna organització territorial a llarg termini i definir les actuacions que permetran assolir
els objectius esmentats.
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Atès que a planificació estratègica adopta per tant, una visió global, integrada i prospectiva de la
dinàmica i dels problemes del territori on s’intervé i esdevé una eina coherent amb els objectius de
les polítiques de desenvolupament local.
Atès que dotar-se d’una estratègia és el mitjà per integrar la diversitat dels recursos en la recerca
d’objectius coherents, i es mostra com la manera adequada de plantejar el desenvolupament. De
fet, les polítiques de desenvolupament volen donar coherència en el marc d’una estratègia
territorial impulsada des del propi territori a les accions en àmbits sectorials molt diversos que
tenen impacte en la generació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació protagonitzades pels
seus agents públics i privats.
Atès que el Consell Comarcal de la Segarra té aprovat un Pla Estratègic denominat “Segarra 2020
Pla estratègic” 2008-2020 aprovat Pel ple del Consell en data 14/10/2009.
Atès que aquest Ajuntament considera convenient adherir-se aquest pla estratègic.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà al Pla estratègic comarcal de “Segarra 2020
Pla estratègic” 2008-2020 que consta incorporat a l’expedient.
SEGON.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que se celebri.”
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 223/2019 de data 14/11/2019.
SEGON.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Torà al Pla estratègic comarcal Segarra 2020 que
consta incorporat a l’expedient.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Segarra, per al seu coneixement i
efectes.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris referents a aquest acord.
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que en la convocatòria del PUOSC un dels criteris que puntuava era si estaves
adherit al Pla Estratègic Comarcal, per aquest motiu es va acordar l’adhesió per resolució
d’alcaldia per aconseguir més puntuació. També diu que segurament no servirà perquè creu que
l’actuació hauria d’estar inclosa explícitament dins el Pla d’adhesió. També diu que ara el Consell
Comarcal de la Segarra està elaborant un nou Pla Estratègic Comarcal.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS/RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
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Acord: Donar compte al Ple de la següent relació de decrets/resolucions d’alcaldia:
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’Alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia (decrets)
que consten en la relació següent, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb
la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia:

NÚMERO
213/2019
214/2019
215/2019
216/2019
217/2019
218/2018
219/2019
220/2019
221/2019
222/2019
223/2019
224/2019
225/2019
226/2019
227/2019
228/2019

229/2019
230/2019
231/2019
232/2019

233/2019
234/2019
235/2019
236/2019

DATA
TÍTOL
31/10/2019 Aprovació nòmines mes en curs
31/10/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per
l'expedició de documents administratius
31/10/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa del servei de
cementiri emeses en el mes d'octubre
31/10/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants
31/10/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes d'octubre
31/10/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal
04/11/2019 Adhesió acm desfibril·lador
04/11/2019 Aprovació factures per omissió de fiscalització.
05/11/2019 Convocatòria Ple ordinari 8 de novembre
12/11/2019 Convocatòria extraordinària urgent comissió de l'aigua
12/11/2019 Convocatòria extraordinària urgent Ple dimecres dia 13/11/2019
14/11/2019 Adhesió al pla estratègic comarcal
14/11/2019 Inici expedient modificació pressupost núm.3/2018 mitjançant crèdit
extraordinari per aplicació superàvit 2018 per a IFS
14/11/2019 Aprovació del pla de tresoreria
14/11/2019 Incoació expedient inversions financerament sostenibles
14/11/2019 Incoar l'expedient de modificació núm. 5/2019 del pressupost de
l'exercici 2019 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari
( aplicació del superàvit pressupostari 2018 per la reducció de
l'endeutament)
20/11/2019 Aprovació sol·licitud Mercadal davant la Diputació de Lleida
26/11/2019 Convocatòria extraordinària urgent de la comissió de l'aigua pel
dimecres 27/11/2019
28/11/2019 Convocatòria ple extraordinari urgent 29/11/2019
28/11/2019 Aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia del
contracte per l'explotació del bar i el servei de manteniment de les
piscines municipals de Torà per la temporada d'estiu 2018-2019
28/11/2019 Concessió d'una targeta d'aparcament individual per a persones
amb disminució, en la modalitat de titular conductor
28/11/2019 Aprovació nòmines mes en curs
28/11/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina personal
28/11/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa del servei de
cementiri emeses en el mes de novembre
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237/2019
238/2019
239/2019
240/2019
241/2019

28/11/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants
28/11/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de novembre
02/12/2019 Aprovació sol·licitud ACA
02/12/2019 Bestreta nòmina paga extra CF
02/12/2019 Bestreta nòmina paga extra NC

Intervencions: 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 pregunta si volen alguna informació sobre algun decret/resolució.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta per la resolució d’alcaldia núm. 220/2019.
El Sr. Alcalde li respon que són aprovacions de factures que li manca algun defecte en la
tramitació administrativa, llavors per poder-les aprovar i pagar s’ha de fer això.
7.- INFORMES D’ALCALDIA .
•

Fibra òptica telefònica/Movistar

El Sr. Alcalde explica que l’empresa que està instal·lant la fibra òptica de Telefónica Movistar és
una subcontracta amb l’empresa Comfica i aquesta ha contractat a Muntatges elèctrics Teixidó,
SL de Mollerussa. També els diu que posarà la fibra òptica l’empresa BonArea Telecom, serà una
segona xarxa, i posteriorment es connectaran a la xarxa de la Diputació perquè serà més
econòmica.
•

Instal·lació del gas a Torà

El Sr. Alcalde els informa de què s’ha reactivat la obra civil.
•

Acta delimitació amb el municipi de la Molsosa

El Sr. Alcalde informa que s’ha signat l’acta de delimitació amb el municipi de La Molsosa, aquesta
acta estava aprovada pel Ple de l’any 2008, però no ha estat fins ara que el Departament de la
presidència ha preparat l’acta per signar.
8.- PRECS I PREGUNTES.
•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
diu que a Cal Jaumet hi ha un punt d’informació turística perquè la gent ho va demanar que
es trasllades allà, pregunta si s’intentarà reactivar-lo o no. També pregunta per l’empresa
que el va posar i si se’n posaran més.
El Sr. Alcalde diu que el Consell Comarcal ha millorat el servei informàtic i s’intentarà reciclar
aquest punt d’informació turística. Pel que fa, l’empresa que el va subministrar existeix però no
son informàtics.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta per l’estat de la claveguera del camí de les
escombraries.
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El Sr. Alcalde li respon que de moment no s’ha trobat finançament perquè no ha sortit cap línia de
moment, el que es farà serà fer el tràmit d’aprovació del document tècnic, demanar autorització a
l’ACA, i realitzar tot el tràmit administratiu per quan surti una convocatòria.
• La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
diu que des del primer Ple s’ha parlat d’aquest tema.
El Sr. Alcalde li diu que parla és el que costa menys.
• La Sra. Laia CEREROLS i SALA, diu que el que es tracta és d’agilitzar.
• La Sra. Isabel TORRES i CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant ToràPrimàries Catalunya ( PRIMÀRIES) diu que hi ha una barana al pavelló que és perillosa.
• La Sra. Montserrat MIRÓ i FOIX, regidora del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), diu que a la residència hi falta manteniment.
• El Sr. Felip DURAN i BLASI, regidor del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
hi ha llums de l’enllumenat públic per arreglar, i que la font del Dolors està tancada.
El Sr. Alcalde li diu que preguntarà a l’agutzil si l’ha tancada pel seu compte.
• La Sra. Montserrat MIRÓ i FOIX, diu que s’ha de fer un “toque” al personal.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li diu que s’ha de pensar que són només 2 persones.
• La Sra. Isabel TORRES i CRESPO, diu que falta una organització diària de les coses a fer.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, li diu que tenen un pla de feina.
• La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que la responsabilitat és la que és i si aquestes
persones no funcionen o hi ha una laxitud potser s’hauria d’estar-hi a sobre ja que altres
vegades aquestes persones funcionaven perquè el regidor responsable feia el seguiment,
no és una cosa que ha de fer l’alcalde, per això hi ha regidors, un ha de saber delegar i fer
plannings i tenir confiança amb la gent del costat. També diu que el poble està ple de
tanques perquè hi han esvorancs, s’han de resoldre aquestes situacions. A la vegada
pregunta sobre els plans INFOCAT, NEUCAT, etc.. si estan actualitzats, diu que ho va
preguntar al Consell Comarcal de la Segarra i li van dir que ho tenia l’ Alcalde sobre taula.
• La Sra. Laia CEREROLS i SALA, pregunta com estan les obres de la Torre de Vallferosa.
El Sr. Alcalde diu que aquesta obra penja d’una subvenció molt important del Ministeri de Foment
hi ha els tràmits i cal disposar de la confirmació escrita.
• La Sra. Laia CEREROLS i SALA demana fer una comissió de seguiment.
El Sr. Alcalde li respon que es designi unes persones de cada entitat.
• La Sra. Laia CEREROLS i SALA, demana a l’Alcalde que expliqui al Ple com està el tema
de delimitació amb el municipi de Llobera ja que hi ha gent que confon delimitació amb
canvi de comarca.
El Sr. Alcalde diu que Llobera ha fet una moció i l’han enviat a d’altres ajuntaments. L’Ajuntament
de la Molsosa no votarà a favor. La última moció (les mocions que han fet fins ara) s’han fet en
base a mitges veritats, ells ho barregen tot, però ara estem en una delimitació.
• El Sr. Felip DURAN i BLASI, es queixa de la farola caiguda a la gasolinera.
El Sr. Alcalde diu que per poder reclamar a la companyia cal tenir unes prestacions concretes en
l’assegurança.
• El Sr. Felip DURAN i BLASI , pregunta per la claveguera de la Pl. de la Creu.
El Sr. Alcalde li respon que la fuita grossa és de l’edifici del Banc de Santander. Respecte les
tanques que hi ha al poble són de les instal·lació del gas i això ja es va dir al seu moment que
passaria.
• La Sra. Isabel TORRES i CRESPO, demana fer una reunió de poble per parlar del tema de
la delimitació de Llobera i a partir d’aquí s’hauria d’intentar negociar, tot i que reconeix que
costa, però potser es podria arribar a un acord i tancar aquest tema d’una vegada.
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INTERVENCIONS PÚBLIC.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.

Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:50 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:
Intervencions del públic
Des de el públic es demana/pregunta/es diu:
• Penjar totes les actes a la web.
• Qui s’ocupa de manar la feina a la brigada.
El Sr. Alcalde li respon que el responsable últim és ell.
• Que des del consistori es replantegi com gestionar aquest tema de la delimitació amb el
terme municipal de Llobera.
• Els moviments que s’han fet per convertir el camí d’Ardèvol en carretera.
• Perquè no s’ha plantejat de soterrar el cable de la fibra òptica. I si la fibra òptica arribarà a
tot el municipi.
El Sr. Alcalde diu que podrien obligar a soterrar-lo però la primera conseqüència seria que
no ho posarien perquè ho encariria, i de moment només es posarà a Torà.
• La creació d’una comissió municipal sobre la Torre de Vallferosa.
• Es vol saber com està el tema de l’obra de la Muralla.
• Es queixen que s’aparca constantment a la Plaça del Pati.
• Hi ha un ull del pont que està tapat (drenatge del tros del riu)
• Es diu que pot mirar si l’Ajuntament es faci seva la Peixera.
• Que es balli el dipòsit de Sant Serni.
• Que a la web també es pengi fotos dels agregats.
Acaben les intervencions del públic essent les 23:15 h.
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