ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 2/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

8 de FEBRER de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:40 hores
23:00 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
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
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
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
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Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 11 de gener de 2019).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si escau, de la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i
restauració del tram de muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn.
II. PART DE CONTROL
3.- Donar compte de la relació de decrets.
4.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes
trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre
2018 i informe de morositat.
5.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el seguiment del pla d’ajust 2012-2022.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS ( 11 de gener de
2019).
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 11 de gener de 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions: La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i
Unió (CIU) efectua la següent esmena a l’acta, en el punt d’informes d’alcaldia on hi diu “mercè” hi
ha de dir “ Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CIU)”
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 ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE CONSOLIDACIÓ I
RESTAURACIÓ DEL TRAM DE MURALLA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
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Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres de consolidació urgent i restauració del tram de la
muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn, a Torà, redactat pels arquitectes la Sra. Anna
Feu i Jordana i el Sr. Carlos Godoy Bregolat, de la societat “FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP”
amb un pressupost d’execució per contracta de 218.090,00 € iva inclòs.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
— 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 valorada de les obres de consolidació urgent i
restauració del tram de la muralla del carrer Llanera i ordenació de l’entorn a Torà, redactat per
“Feu i Godoy arquitectes, slp” amb un preu d’execució per contracta de 218.090,00 € 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.
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TERCER. Remetre l’expedient al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i, si
escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin incidència en l'objecte del
projecte, als efectes d’informe preceptiu.
QUART. Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament afectades,
titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar (Bisbat de Solsona, APACT).
CINQUÈ. 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.
SISÈ.- 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 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 diu que correspon a la memòria valorada de la muralla.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si s’ha parlat amb els capellans.
El Sr. Alcalde diu que aquest és el problema menor perquè part de la muralla està qualificada com
a vial públic, segons les NNSS.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
demana que se’ls expliqui una mica el que es pretén fer.
El Sr. Alcalde seguidament efectua una explicació del contingut de la memòria, l’obra tal com està
plantejada es pot partir en dues fases d’un import de 130.000 € cada una, es tracta de corregir les
deficiències en diverses parts del mur, tota la patologia està marcada en colors. Això és una
memòria per executar s’haurà de fer un projecte .
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que es faria visible la muralla des de la plaça Jaume Coberó
com que hi hauria un canvi del paviment, això faria que seria visible entrant a la plaça.
El Sr. Alcalde diu que en la 2a fase es tractaria de donar sortida a la muralla, i per tal de demanar
finançament calia fer una memòria valorada i en funció del finançament que s’obtingui es podrà fer
o no; fa dies que té sol·licitada una visita a la Diputació però sense haver-la aprovat no la volia
enviar enlloc.
El Sr. Màrius CODINA I CLOSA, demana que es doni una còpia de la memòria a cada grup.
El Sr. Alcalde li diu que cap problema que es farà arribar una còpia a cada grup.
II. PART DE CONTROL
3.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple:

NÚMERO
218/2018
219/2018

DATA
TÍTOL
28/12/2018 Inici expedient de contractació. Arranjament de la teulada de la
Residència municipal
28/12/2018 Inici expedient de contractació. Enllumenat públic. Renovació de les
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220/2018
221/2018
222/2018
223/2018
224/2018
225/2018

NÚMERO
1/2019
2/2019
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019
7/2019
8/2019
9/2019

10/2019
11/2019
12/2019
13/2019
14/2019
15/2019
16/2019
17/2019

lluminàries nucli antic de Torà
28/12/2018 Inici expedient de contractació. Camins veïnals. Actuacions
puntuals i construcció obra civil
31/12/2018 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu per al mes de
gener 2019
31/12/2018 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de gener 2019
31/12/2018 Aprovació de les nòmines del mes de desembre
31/12/2018 Aprovació de la pròrroga del pressupost per al 2019
31/12/2018 Relació aprovació factures 2018

DATA
TÍTOL
02/01/2019 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal residència)
03/01/2019 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal llar d'infants)
07/01/2019 Aprovació de la despesa ( bufador/aspirador neteja carrers)
08/01/2019 Convocatòria Ple Ordinari Gener
11/01/2019 Bestreta nòmina NC
16/01/2019 Inici del procediment per cobrir la proposta de nomenament de
jutge/ssa de Pau titular i substitut del municipi de Torà
18/01/2018 Bestreta nòmina AB
18/01/2019 Aprovació de les liquidacions complementàries d'ingrés directe de
la taxa per la prestació servei estada Residència
18/01/2019 Adjudicació contracte menor de serveis per la direcció d'obres i
coordinació de seguretat i salut de la memòria valorada "substitució
de la canonada existent a la cota 512 (separata del projecte de línia
del dipòsit del Rajolí (MAAS) al dipòsit de l'Aguda".
21/01/2019 Adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia
21/01/2019 Adjudicació contracte menor de serveis d'aixecament de topografia
"Variant del camí del Sastre"
21/01/2019 Adjudicació contracte menor de serveis per la redacció del projecte
"Variant del camí del Sastre"
25/01/2019 Convocatòria JGL 30/01/2019
28/01/2019 Aprovació de les nòmines del mes de gener
28/01/2019 Autorització ús via pública tirada trabucaires durant la rua de
carnaval
29/01/2019 Desconvocar i convocar la JGL pel dia 04/02/2019
01/02/2018 Compareixença, Emplaçament als possibles interessats, i remissió
de l'expedient administratiu al JCA de Lleida, RCA ordinari
499/2018-Secció B-
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Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 220/2018
El Sr. Alcalde li respon que són les inversions que es van establir com a inversions financerament
sostenibles, el tècnic del Consell Comarcal de la Segarra va elaborar una memòria del que es
podia canviar del casc antic, posar il·luminació led.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, pregunta pel decret núm. 11/2019
El Sr. Alcalde li respon que és un camí que surt de Pla de Salomons, fa uns anys era un camí poc
transitat i ara des de que hi ha la Casa de turisme Rural i les granges n’és molt més, i com que hi
ha hagut denuncies i els mossos van venir a parlar perquè l’ajuntament adoptés una solució. Ara
es tracta de desplaçar el camí, el problema el genera el trànsit , el propietari del terreny per on
passarà el nou traçat està disposat a cedir els terrenys per a vial.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que aquí tenim 2 casos més sobre la taula el Sr. R i el Sr. C que demanaven el trasllat del camí
públic, es tracta de no crear precedents.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, diu que això hauria d’anar a càrrec dels propietaris de les finques
colindants.
El Sr. Alcalde li respon que això no ho demana cap propietari colindant, sinó que és una petició
dels mossos d’esquadra, i van venir a l’Ajuntament perquè el camí és públic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que a l’inici, això és el mateix, que el tema del camí dels
horts de les merites, entén que per l’Ajuntament és una situació complexa perquè has de buscar
una solució; però també creu que és una postura molt còmoda pels propietaris.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, creu que aquesta variant és una millora per un particular.
El Sr. Alcalde li respon que el camí és municipal i quan venen els mossos d’esquadra (els jefes)i et
diuen que s’ha de fer alguna cosa, doncs has de prendre una solució; l’actuació és sobre un camí
públic, el primer beneficiat serà el camí i tothom que hi passi, coincideix que serà una millora
perquè es farà més recte. Seguidament els ensenya la proposta del nou traçat, també els hi diu
que es va senyalitzar el camí amb la limitació de velocitat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que el problema és quan es van fer les granges perquè es
malmet molt el camí, però són camins municipals i responsabilitat de l’ajuntament, és el mateix
que el Camí d’Ardèvol i Palouet.
La Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que això ho veu com una millora del camí.
El Sr. Alcalde diu que efectivament suposa una millora, i el que es discuteix és que es pagui des
de l’Ajuntament.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que el que més li preocupa són els precedents que això
pugui crear.
4.- DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS EFECTUADES AL MINISTERI D'HISENDA I
FUNCIÓ PÚBLICA: PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 4rt TRIMESTRE DE 2018.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de les rendicions efectuades i que
contenen la següent informació:
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La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), estableix
al seu article quart l’obligatorietat de les Corporacions locals d’elaborar i remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al
pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
Per tant, s’informa dels pagaments dins els terminis indicats, d’acord amb el Reial Decret Llei
4/2012, de 24 de febrer, resultant-ne el següent detall resum:
QUART TRIMESTRE 2018:
Pagaments realitzats en el trimestre: 106.593,90 euros
Factures pendents de pagament al final del trimestre: 101.765,16 euros
Seguidament s’informa del període mig de pagament de l’Ajuntament de Torà equivalent al
QUART trimestre de 2018, entenent-se com una magnitud definida pel Reial Decret 635/2014, de
25 de juliol, modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, BOE( 23/12/2017)
El període mig de pagament 4r TRIM. 2018: 11,03 dies

INFORME DE MOROSITAT
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Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretaria efectua la explicació al Ple de la Corporació en relació a les dades
comunicades, s’està respectant el període mig de pagament als proveïdors.
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL SEGUIMENT DEL PLA
D’AJUST 2012-2022.
Acord: El Ple de la corporació es dóna per assabentat de l’informe d’intervenció de data 31 de
gener de 2019 corresponent al seguiment del Pla d’ajust i que seguidament es transcriu:
“INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PLAN DE AJUSTE REGULADO EN EL REAL
DECRETO-ley 4/2012. 4º TRIMESTRE 2018
Habiendo sido aprobado por el Pleno de la entidad “Ajuntament de Torà” y por el Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas el Plan de ajuste, al que se refiere el artículo 7 del Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales, por esta Intervención se emite el presente informe.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
•

Artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores

•

Artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

INFORMO
Que a fecha de elaboración de éste informe, no se terminado la contabilización de ingresos y
gastos para el ejercicio 2018, por lo que se hace una estimación de las medidas contempladas en
el Plan, por lo que, en relación a las medidas de ahorro en personal y otros gastos que figuraban
en el plan de ajuste aprobado en el marco del RDL 4/2012 de 24 de febrero, se puede considerar
que se están alcanzando los objetivos propuestos en éstas medidas.
No obstante, el plan de ajuste ha de considerarse vigente hasta la completa amortización del
préstamo relacionado con el plan.
Este es el informe que se emite y se somete a superior criterio de la Corporación.”
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Aquest informe s’ha emès d’acord amb les dades comunicades.
Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
La Sra. Secretaria efectua la explicació al Ple de la Corporació en relació a les dades
comunicades i d’acord amb el pla d’ajust aprovat el seu dia.
6.- INFORMES D’ALCALDIA
•

Reunió amb la directora d’administració local

El Sr. Alcalde informa al Ple que el dia 22 de gener de 2019 va tenir una reunió amb la directora
administració local, diu que a nivell de persones, tots són nous, li van dir que la delimitació amb
Llobera la faran ells en base a les actes antigues tal com marca la sentència, per tant, no es
reuniran les comissions, un cop estigui feta ens les mostraran i si hi ha algun municipi que no hi
està d’acord ho haurà d’impugnar via judicial, tenen com a objectiu acabar el mapa de Catalunya
en 4 anys, també li van dir que ja ha recaigut sentència sobre l’incident d’execució de sentència
interposat per l’Ajuntament de Llobera, li han imposat costes. També els diu que aprofitant la visita
es va queixar que l’ajuntament s’havia hagut de gastar molts diners per una cosa molt clara i que
la direcció d’administració local havia afavorit a Llobera, també diu que es va interessar pels ajuts
extraordinaris pendents, i li van dir que l’ajut sobre el clavegueram de la plaça del pati està
concedit, els hi diu que el clima de la direcció general d’administració local vers Torà ha canviat.
•

Final del campionat de Catalunya de bitlles

El Sr. Alcalde informa al Ple que el dia 30 de juny de 2019 tindrà lloc a Torà la final del campionat
de Catalunya de bitlles, coincidint amb el 25è aniversari del Club de bitlles. La setmana passada
va venir el president de la Federació i ho va veure bé, segurament s’haurà de llogar alguna carpa,
i la resta de requisits són coses que ja tenim més o menys.
•

Actuacions directes del DARP: neteges de sota bosc a la Ctra Vella de Solsona i a Miralles

El Sr. Alcalde informa al Ple que el Departament d’Agricultura efectuarà una neteja del sota bosc a
la Ctra vella de Solsona del KM 6 al 10 més o menys, també en faran una a la zona de Miralles.
•

Actuacions directes del DARP: Construcció dipòsit nou a Santa Maria de Vallferosa.

El Sr. Alcalde informa al Ple que aquesta actuació està inclosa en una de més gran, i ho té
adjudicat l’empresa Àrids Roma.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que li fa por aquesta actuació de neteja del
sota bosc.
El Sr. Alcalde diu que comparteix aquesta preocupació i mirarà de controlar-ho en la mesura que
pugui, malgrat no poder-hi fer massa cosa.
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5.- PRECS I PREGUNTES.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que ha anat a Pedra Maties per
saber l’estat de construcció del capitell de la Creu de la Plaça de la Creu, i li ha agradat
molt, diu que serà neutra de simbologia religiosa.

•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que fa 2 setmanes que el safareig està buit.

El Sr. Alcalde li respon que estaven fent feines.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, li respon que ja fa 1 setmana que van acabar d’arreglar l’avaria.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta sobre el tema de la peixera, que ha de quedar
pel poble i s’ha de mirar d’aconseguir-ho, fa molts anys que el propietari registral està mort.

El Sr. Alcalde li respon que no s’ha fet res, que fa de mal fer, el que si que es va mirar són els
estatuts dels regants i allà hi consta com a propietat de la comunitat, fent referència a un
document datat del 1923.
•

El Sr. Ruben PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) ,
diu que per seguretat s’hauria de posar una barana al pont de les Marites, en la part dels
banquets.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que potser seria millor aixecar el nivell de la pedra
dels banquets .

•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), pregunta si hi va haver la visita d’algú de turisme.

El Sr. Alcalde li respon que va ser abans de festes.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que hauria estat bé que se’ls hi hagués dit, ella es va
assabentar pel cap dels serveis territorials el Sr. Alturo,
El Sr. Alcalde li respon que això ho va organitzar el Sr. xx i en cap moment va dir qui no havia de
venir però sí qui hi havia de venir, ell mateix va contactar amb bastant d’antel·lació amb les
associacions amics de Vallferosa i APACT.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, qüestiona la forma d’actuar del Sr. xx dient que ho troba
incorrecte i creu que és una falta de consideració cap al consistori.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que ell ho veu més com una trobada d’amics i el
director de turisme va venir com a amic del Sr. Xx.
El Sr. Alcalde diu que la forma d’organitzar-ho no hauria estat aquesta si ho hagués fet ell,i que la
situació personal del Sr. Xx va pesar molt per no portar-li la contrària.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que com alcalde ho hauria d’haver informat.
El Sr. Alcalde li respon que potser sí, que si allò hagués estat una visita oficial a tota regla no
hauria anat així, perquè ni els regidors del meu grup en tenien constància.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que entén el tarannà humà però aquest és el sistema del Sr.
Xx, repeteix que ella qüestiona les formes de com ell fa les coses.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta qui va pagar el dinar.
Essent les 22:55h la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), s’absenta de la sessió.
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•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu si és té constància de què fa mesos que hi ha un
fanal tombat.

El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que hi havia una senyal del fanal nio en tenia
constància.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que hi ha el cartell de “Benvinguts a Torà” ubicat a
prop de la Leds tombat.

El Sr. Alcalde li respon que l’ha fet retirar perquè sempre l’estan tombant i l’Ajuntament col·locant
de nou.
•
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que el camí de Torà a Ardèvol torna a estar igual que
abans de l’actuació que es va fer.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si està obert el termini per la renovació dels
càrrecs de jutge/ssa de Pau i com està la situació.

El Sr. Alcalde diu que mentre no es nomeni unes noves persones continuen els mateixos exercint
el càrrec.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.
Vist-i-plau
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 23:00 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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