ACTA DE LA SESSIÓ CONVOCADA PER A L’APROVACIÓ DE DARRERA SESSIÓ
CELEBRADA DEL PLE
ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ DEL PLE DE LA LEGISLATURA 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT
DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 9/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

12 de JUNY de 2019
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:15 hores
21:50 hores

ASSISTENTS
Alcalde e.f:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Regidors no adscrits:
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
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).
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L’objecte d’aquesta sessió és donar compliment a allò que disposa l’article 36.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, en què es disposa que el tercer dia anterior a l’indicat per la
legislació electoral per a la sessió constitutiva de l’Ajuntament els regidors cessants, s’han de
reunir en sessió convocada a l’efecte d’aprovar l’acta de l’última sessió convocada.
Prèviament s’ha dut a terme la corresponent convocatòria amb l’antelació reglamentària establert
en el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, de la qual s’ha donat publicitat mitjançant la fixació
d’un exemplar i ordre del dia en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, a la web municipal i a l’etauler de la seu electrònica.
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde e.f passa a tractar l’assumpte de l’ordre del dia següent:
1.- PUNT ÚNIC. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors, que
corresponen al Ple ordinari del dia 3 de maig de 2019, i al Ple extraordinari del dia 14 de
maig de 2019.

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- PUNT ÚNIC. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS,
QUE CORRESPONEN AL PLE ORDINARI DEL DIA 3 DE MAIG DE 2019, I AL PLE
EXTRAORDINARI DEL DIA 14 DE MAIG DE 2019.
Data de les actes que se sotmeten a aprovació: 3 i 14 de maig de 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat.
Intervencions: Cap.
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es donen
per llegides i s’aproven les actes de referència.
Tot seguit el Sr. Alcalde e.f, vol dir unes paraules d’agraïment als regidors i regidores de la corporació
per la seva participació i comportament durant tota la legislatura. Seguidament dona la paraula a la
resta de regidors per si volen dir alguna cosa.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que està bastant desanimat amb aquest
ajuntament perquè des de fa molts anys que fa exposicions a casa seva i ningú li ha agraït, diu que a
partir de diumenge deixarà de fer exposicions a casa seva.
El Sr. Josep Ma. ALSINA I SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), diu que no hi ha hagut moltes controvèrsies al llarg de la legislatura perquè
l’Ajuntament ho ha facilitat, i en un poble com Torà més que una oposició s’hauria de fer una
col·laboració i és el que desitja als que continuen, que s’escolti a la gent, a les empreses...
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La Sra Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
agraeix al regidor del seu grup, el Sr. Ruben PASTOR TOMÀS, pel seu saber estar. També diu
que al llarg de la legislatura ella ha estat molt prudent i ha intentat fer una aportació a cada ple,
però han acabat la legislatura cansats amb les aportacions que s’han quedat en el paper, es
dirigeix a les persones que van fer una llista alternativa, el grup de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), s’enduguin un bon gust i ells van dipositar la confiança amb el Sr. Magí
haurien pogut tenir l’alcaldia. Apunta que segurament el Sr. Magí tornarà a ser proclamat alcalde
de Torà , diu que admira la seva capacitat “d’antomar” i tenir aquest postura i espera que en la
propera legislatura sigui més fructífera , que tot i haver estat la llista més votada en general ha
estat una legislatura bastant planera i els últims 15 dies s’ha anat a marxes forçades no en obres
sinó en manteniments, i això s’ha de fer durant tota la legislatura, diu que espera que en la
propera això ja no sigui així, de tot a manera intentaran fer el seu paper sempre sota un to positiu
aportant coses, i espera que se’ls hi deixi fer, afegeix que Torà ha perdut 4 anys molt importants
perquè en una legislatura es treballa també per la que ve i Torà ha perdut capacitat competitiva i
d’això se n’ha de ser responsables.
El Sr. Jordi DURAN BAGÁN, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal (ERC-AM), diu que vol agrair el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU pel vot de
confiança que li ha donat en aquesta la legislatura i també a la Sra. Mercè VALLS i QUEROL per
la nova legislatura que està apunt de començar, afegeix que degut a la malaltia d’un familiar
durant aquesta legislatura no li ha permès fer les funcions perfectament i això el Sr. Magí,
l’Alcalde, ho ha entès però altres companys no, també demana al S. Magí que no deixi morir el
poble i que s’intenti evitar que Torà esdevingui poble dormitori.
El Sr. Josep Ma. ALSINA I SIMÓ, diu que tot això l’Ajuntament sol no ho pot fer, és la gent qui ha de
fer coses, l’Ajuntament només hi pot col·laborar i donar suport.
El Sr. Ruben PASTOR TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), vol
agrair a la Sra. Mercè VALLS i QUEROL per haver comptat amb ell com a regidor perquè ha
suposat una experiència nova per a ell.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), diu que no és un Ple per criticar-se els uns als altres.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que aquesta ha estat una legislatura on l’agressivitat ha estat
molt menor que en l’anterior , una cosa són les paraules i una altra és no escoltar i tallar, cal tenir al
capacitat de no riure’ns i saber escoltar.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que vol dir una cosa a favor del Sr. Alcalde, i
és l’educació i el respecte que ens ha tingut sempre, com a persona el felicita, com a Alcalde diu que
té mancances.
El Sr. Alcalde e.f. 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 e.f,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 21:50 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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