ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 20/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

13 de NOVEMBRE de 2019
Extraordinària Urgent
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:41 hores
22:45 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
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 els assumptes de l’ordre del dia següent:
1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.
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2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la xarxa d’abastament
d’aigua de la zona de Vallferosa i Fontanet del municipi de Torà”.
3.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica per la “Rehabilitació de l’edifici sociocultural
polivalent al municipi de Torà”.
4.- Aprovació, si escau, la memòria tècnica per la “instal·lació del clavegueram i
pavimentació a Cellers. Municipi de Torà”
5.- Aprovació de la sol·licitud de l’Ajuntament de Torà al Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvenció pel finançament d’actuacions
a incloure en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APRECIAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
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 primer cal votar l’aprovació de la urgència per poder prosseguir amb la
sessió plenària, i justifica la urgència pels terminis en la presentació de la sol·licitud de subvenció.
Seguidament explica la distribució dels punts de l’ordre del dia.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA “RENOVACIÓ DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA DE LA ZONA DE VALLFEROSA I FONTANET DEL MUNICIPI DE
TORÀ”.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA “RENOVACIÓ DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA DE LA ZONA DE VALLFEROSA I FONTANET DEL MUNICIPI DE
TORÀ”.
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres per a la “Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua
de la zona de Vallferosa i Fontanet del municipi de Torà” redactada per l’enginyer tècnic d’obres
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públiques, el Sr. Francesc Roca Rigol, amb un pressupost d’execució per contracta de
266.271,32 € 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 per a la “Renovació de la xarxa
d’abastament d’aigua de la zona de Vallferosa i Fontanet del municipi de Torà” redactada per
l’enginyer tècnic d’obres públiques, el Sr. Francesc Roca Rigol, amb un pressupost d’execució per
contracta de 266.271,32 € 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:
No n’hi ha atès que ja va ser explicat i dictaminat en la comissió de l’aigua.
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3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA PER LA “REHABILITACIÓ DE
L’EDIFICI SOCIOCULTURAL POLIVALENT AL MUNICIPI DE TORÀ”.
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 MEMÒRIA TÈCNICA PER LA “REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI
SOCIOCULTURAL POLIVALENT AL MUNICIPI DE TORÀ
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres per la “Rehabilitació edifici sociocultural al municipi de
Torà” 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 311.173,86 € 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 per a la “Rehabilitació edifici
sociocultural al municipi de Torà” 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 311.173,86 € 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
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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.
QUART.- Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament afectades,
titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.
CINQUÈ.-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 que el coworking no és un tema cultural sinó socioeconòmic, a la pràctica
serà fer l’edifici nou PB+3 i com que les actuacions que es presenten al PUOSC un cop acabades
han d’entrar en funcionament per això ara s’haurà d’habilitar una planta perquè no pots fer un
edifici que no es posi en funcionament, això queda clar a la convocatòria. Amb aquesta obra ja
comptem no tenir molta puntuació, per això es presentarà conjuntament amb l’actuació de l’aigua.
Es va agafar el projecte de l’any 2005 que es va presentar al PUOSC i l’arquitecte redactor va
passar la informació a l’arquitecte municipal per tal de què pogués redactar el document tècnic
que ara aprovem a temps. Seguidament explica el contingut de la memòria.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA PER LA “INSTAL·LACIÓ DEL
CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ A CELLERS. MUNICIPI DE TORÀ”
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 MEMÒRIA TÈCNICA PER LA “INSTAL·LACIÓ DEL CLAVEGUERAM I
PAVIMENTACIÓ A CELLERS. MUNICIPI DE TORÀ”
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la memòria valorada de les obres per la “Instal·lació del clavegueram i pavimentació a
Cellers. Municipi de Torà” 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
125.497,99 € 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 valorada de les obres “Instal·lació del clavegueram i
pavimentació a Cellers. Municipi de Torà” 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 125.497,99 € 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 diu que ara l’obra de Llanera serà la de l’aigua i la de Torà serà l’edifici polivalent,
l’esquema inicial de fer 1 actuació a Torà i una a Llanera es manté. Com que aquesta actuació
seria la que puntuaria menys no es presentarà al PUOSC perquè no hi ha massa diners en
aquesta convocatòria i si es presenta massa actuacions correm el perill de no poder tenir el
suficient finançament per cada una, no obstant això, es considera oportú aprovar-la perquè està
feta i així avancem els tràmits, encara que de moment no s’executarà a menys que hi hagués
algun canvi al PUOSC.
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5.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ AL DEPARTAMENT DE
LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A INCLOURE EN EL PLA ÚNIC D'OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024.
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 SOL·LICITUD DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ AL DEPARTAMENT DE LA
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A INCLOURE EN EL PLA ÚNIC D'OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024.
ANTECEDENTS
Mitjançant Decret 169/2019, de 23 de juliol, es van aprovar les bases reguladores i d'execució del
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (DOGC núm. 7925 - 25.7.2019).
Per resolució del Departament de la Presidència PRE/2257/2019, de 25 de juliol, s'obre la
convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla
únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 (DOGC núm. núm. 7951 - 2.9.2019 ref. BDNS 468916).
L'objectiu del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) és impulsar accions per tal de fer
possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els
criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d'oportunitats i la creació de sinergies
amb els valors i els agents de cada indret.
El Pla permetrà posar en valor les accions que permetin fer un salt qualitatiu en les accions dels
ens locals i per a les quals les inversions permetin assolir un objectiu de millora i fer un canvi en la
dinàmica existent, per tal d'impulsar les accions territorials prioritàries. A més a més, impulsarà les
accions dels ens locals per tal de fer possible implementar les estratègies territorials. L'estructura
del PUOSC per al període 2020-2024 inclou les línies de subvenció següents:

 Línia de subvencions per a inversions: Poden ser objecte d'aquestes subvencions els projectes
presentats pels ens locals que incloguin actuacions de qualsevol de les modalitats següents:
a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional.
b) Actuacions de millora d'equipaments i infraestructures municipals que formin part d'una
estratègia de desenvolupament territorial.
c) Actuacions de millora i gestió eficient dels recursos del municipi. d) Actuacions de prevenció de
riscos naturals.
e) Actuacions de millora de la connectivitat tecnològica.
f) Actuacions destinades a serveis públics. Les actuacions han de ser aplicables al capítol 6
(“inversions reals”) del pressupost de l'ens local sol·licitant, i poden presentar fins a tres sol·licituds
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de subvenció per a projectes que incloguin actuacions de les modalitats especificades en l'apartat
anterior.

 Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits: Poden ser objecte d'aquestes
subvencions els projectes presentats pels ens locals que incloguin actuacions de qualsevol de les
modalitats següents:
a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional.
b) Actuacions de millora d'equipaments municipals destinats a serveis públics.
c) Actuacions que formin part d'una estratègia de desenvolupament territorial.
d) Actuacions destinades a serveis supramunicipals. Les actuacions han de ser aplicables al
capítol 6 (“inversions reals”) del pressupost de l'ens local sol·licitant i poden presentar fins a dues
sol·licituds de subvenció per a projectes que incloguin actuacions de les modalitats especificades
en l'apartat anterior. En aquesta línia però cal destacar que entre els ens beneficiaris són els
municipis de menys de 5.000 habitants, per la qual cosa aquest ajuntament hi pot entrar.
FONAMENTS DE DRET
La normativa aplicable és la següent:
Art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
- Art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Municipal i de Règim Local de Catalunya i Reglament Orgànic Municipal (TRLMC).
- Així com la resta de normativa aplicable.
En base a tot l’expressat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció davant el Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de subvenció pel finançament de les
actuacions a incloure en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020- 2024 per
les actuacions següents:
• Línia de subvenció: línia d’actuacions territorials a petits municipis (acció territorial a
municipis petits)
- Acció subvencionable: PUOSC 2020-2024, línia acció territorial a municipis petits
- Títol: Rehabilitació edifici sociocultural polivalent al municipi de Torà
- Import pressupost de despeses: 311.173,86 €
- Import sol·licitat: 120.000,00 €
- Anualitat: 2022
- Prioritat: 1
•
-

Línia de subvenció: inversions en obres i actuacions de competència municipal ( línia
d’inversió)
Acció subvencionable: PUOSC 2020-2024, línia inversió
Títol activitat: Actuacions necessàries al municipi de Torà.
Import pressupost de despeses: 577.445,18 €
Import sol·licitat: 250.000,00 €
Anualitat: 2022
Prioritat: 1
Format per dues actuacions:
❖ Pla inversió actuació núm.1: Rehabilitació edifici sociocultural polivalent al municipi
de Torà
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Import del pressupost: 311.173,86 €
❖ Pla inversió actuació núm. 2: Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua de la
zona de Vallferosa i Fontanet del municipi de Torà”.
Import del pressupost: 266.271,32 €
SEGON.- Aprovar les memòries justificatives dels projectes i actuacions del punt primer de l’acord
així com la resta de documentació necessària per sol·licitar i tramitar la subvenció del PUOSC..
TERCER.- Compromís d’habilitar el crèdit suficient per cofinançar els projectes pels quals es
sol·licita la subvenció dotant en el pressupost municipal les aplicacions pressupostàries
necessàries amb crèdit suficient per tal de poder executar les actuacions en les corresponents
anualitats d’acord amb la resolució d’atorgament.
QUART.- Tramitar davant el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya la
sol·licitud de subvenció pel finançament de les actuacions a incloure en el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya per al període 2020- 2024.”
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 el punt als regidors/es, els diu també que alhora de redactar el projecte del
local polivalent hi hauria d’haver molta participació ciutadana perquè hi haurà moltes associacions,
i això farà que l’obra segurament s’haurà de començar abans de l’anualitat proposada ja que és
una obra important i has de preveure que estigui feta el setembre del 2023 per tal de no perdre la
subvenció.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en compliment
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:45 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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