ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 11/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

5 de JULIOL de 2019
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:05 hores
22:00 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
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:
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1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de constitució del nou Ajuntament
corresponent al dia 15 de juny de 2019.
2. Aprovació, si escau, de la constitució del grups municipals de l’Ajuntament de Torà.
3. Aprovació, si escau, del règim de sessions ordinàries del ple de la corporació.
4. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de Delimitació Territorial del
municipi de Torà.
6. Donar compte de la Resolució d'alcaldia de nomenament dels tinents d'alcalde de
l'Ajuntament.
7. Donar compte de la Resolució d’alcaldia de les delegacions efectuades per l’Alcaldia als
regidors/es.
8. Aprovació de la creació de la Junta de Govern Local i aprovació del seu règim de
sessions.
9. Aprovació del règim de retribucions i dedicació dels membres de la corporació.
10. Aprovació de les indemnitzacions dels regidors i regidores per assistència a les
sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
11. Nomenament de representants de la Corporació a comissions, organismes, ens, etc.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT CORRESPONENT AL DIA 15 DE JUNY DE 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels presents.
Intervencions: Cap.
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.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ DEL GRUPS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
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S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU,
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.

DE

LA

CONSTITUCIÓ

DEL

GRUPS

MUNICIPALS

DE

Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, s’han de crear els grups
municipals per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació.
En la forma i termini establerts a la legislació vigent, els responsables dels grups polítics amb
representació a l'Ajuntament, han presentat escrit en què manifesten la seva voluntat de constituirse en grup municipal.
Fonaments jurídics
L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres conceptes, que s’han
de constituir grups municipals en els municipis de més de 20.000 habitants.
Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre constitució
de grups polítics.
Article 40 del Reglament orgànic municipal (ROM) sobre denominació i constitució de grups
municipals.
Articles 23 a 29 del ROF sobre constitució i organització dels grups municipals
Com Alcalde proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent, ACORD:
PRIMER.- Declarar constituïts els següents grups municipals de l'Ajuntament de Torà:
1. Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal ( ERC-AM):
Sr. Magí Coscollola i Andreu ( portaveu)
SR. Joan Closa i Viladrich ( portaveu suplent)
Sra. Maria Ángeles Louzan Vazquez
Sr. Francesc Xavier Niñerola Xuclà
2.Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Maria Mercè VALLS i QUEROL (portaveu)
Sra. Laia CEREROLS i SALA (portaveu suplent)
Sr. Felip DURAN i BLASI
3. Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
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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 s’han rebut les peticions dels tres grups, i s’han establert per ordre de
representativitat, d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), Junts per
Torà (JUNTS) i Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES).
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ.
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, DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ.
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari establir la
periodicitat i l’horari de celebració de les sessions plenàries.
Fonaments jurídics
L’article 46 de la LRBRL i 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i desenvolupat als articles
77 a 103 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF)
L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que dins dels 30 dies següents al de la
sessió constitutiva, l’alcalde convocarà sessió extraordinària del Ple per tal de resoldre, entre
d’altres qüestions, la periodicitat de les sessions plenàries.
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el primer
divendres de cada mes a les 21:00 hores. Si hi ha algun festiu, o bé, hi hagi un esdeveniment que
dificulti la celebració del Ple en el dia fixat, es passaran al segon divendres del mes.
SEGON.- Tots els plens s'anunciaran als taulers d'anuncis de l'ajuntament i a la pàgina web.”
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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 la proposta era seguir amb el que es feia en la legislatura passada, i per
s’ha considerat posar una hora especifica tot l’any per evitar confusions.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
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 COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de
Comptes.
Fonaments jurídics
Article 116 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local
Article 58 del Decret legislatiu 2/2003, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Art. 127 del RD. 2568/1986, ROF, els quals disposen la existència preceptiva de la Comissió
Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la
corporació.
Per tot l’exposat, aquest alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- La constitució de la Comissió Especial de Comptes, estarà integrada per membres dels
diferents grups municipals que integren la corporació, essent el nombre de membres proporcional
a la seva representativitat en l’Ajuntament.
PRESIDÈNCIA
ALCALDIA
VOCALS
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3

Sr. Magí Coscollola i Andreu

ERC-AM

Sr. Joan Closa i Viladrich
Sra. Maria Mercè Valls i Querol
Sra. Laia Cererols i Sala

ERC-AM
JUNTS
JUNTS
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Vocal 4

Sra. Isabel Torres Crespo

PRIMÀRIES

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 la Comissió Especial de Comptes és d’obligada creació per a tots els
ajuntaments i l’abast de control és total, es reuneix almenys un cop l’any per dictaminar sobre
l’aprovació del compte general fa un dictamen sobre l’aprovació del compte general de la
corporació es sotmet a informació pública i va al ple per a la seva aprovació. Seguidament explica
les tipologies de formació de les comissions, proporcional a la representativitat, vot ponderat, etc.
En aquest cas s’ha escollit la fórmula del tant per cent en la representativitat de l’ Ajuntament per
tenir quòrum si falta algun membre ja que en la legislatura passada això ens havia ocasionat algun
problema.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL 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 d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions
informatives d’estudi i dictamen d’assumptes.
Fonaments jurídics
-

L’article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L’article 27 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 (TRLMRLC)
Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
L’article 28.2 i 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya.
La Comissió de Delimitació Territorial estarà integrada per l’alcalde o alcaldessa, dos
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regidors, un tècnic i el secretari o secretària de la corporació.
Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Creació de la Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Torà
SEGON.- La Comissió de Delimitació Territorial estarà integrada per les persones següents:
◼ President: L'Alcalde o el Regidor en qui delegui.
◼ Vocals:
— 1 representant del Grup municipal de JUNTS.
— 1 representant del Grup municipal de PRIMÀRIES.
◼ Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
◼ Tècnic: Tècnic del Consell Comarcal de la Segarra
TERCER.- La Comissió de Delimitació Territorial del municipi de Torà ajustarà el seu
funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió es reunirà quan sigui necessari.
QUART.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los saber que
hauran de designar el seu representant en la Comissió, notificant-ho per escrit en el termini de 7
dies hàbils des de l'adopció del present acord.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels grups
municipals a la Comissió, un cop designats pel grup corresponent.
SISÈ.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, un cop estiguin designats tots els membres.”
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 s’ha de formar perquè s’ocupa del tema de l’atermenament dels municipis,
el dia 18 de juliol segurament que aquesta comissió haurà de comparèixer a l’Ajuntament perquè
s’ha rebut una petició de reunió per part del Departament de Presidència per executar la sentència
de delimitació amb Llobera.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del Grup municipal de JUNTS, diu que encara també hi
ha pendent la delimitació amb el municipi de Pinós i que estaria bé que se’ls digues com està el
tema.
El Sr. Alcalde diu que normalment les reunions d’aquesta comissió solen ser al mati perquè és
quan les convoca el Departament de la Presidència i en un dia laborable, acostumen a ser a partir
de les 10h del matí, cal tenir-ho en compte alhora de designar els membres que en formin part.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que en aquest cas vindrà la Sra. Laia CEREROLS SALA, del
grup municipal de JUNTS.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal de PRIMÀRIES diu que serà ella la
que representarà el seu grup a la comissió.
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La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta si es crearà o està previst crear les comissions de
l’aigua i la del canvi de comarca.
El Sr. Alcalde li respon que no perquè en la legislatura passada algunes vegades s’havien de
suspendre per falta de quòrum i després el tema no es podia sotmetre a votació del Ple.
Hi ha una deliberació.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, diu que el seu grup creu que caldria constituir-les també en
aquesta legislatura i que en formessin part tots els regidors.
El Sr. Alcalde diu que si tots els grups creuen que s’han de crear, en el proper ple es constituiran
les dues comissions: la de l’aigua i la del canvi de comarca.
6.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS
D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Donar-se per assabentat de conformitat amb el que estableix l’article 46.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, es dóna compte de la resolució d’alcaldia, dictada en data 28 de
juny de 2019, de nomenament de Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Torà:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 114/2019
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1
d’abril, pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig
de 2019, i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, és necessari
establir una nova organització municipal , en particular pel que fa a la designació de tinents
d’alcalde.
Fonaments legals
1. Articles 55 del DL 2/2003, de 28 d’abril, i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, segons els quals l’alcalde designa i revoca lliurement els tinents
d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i el substitueixen, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.
2. Article 35.b) del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que els
Tinents d’Alcalde és un òrgan necessari de l’ajuntament
3. Article 46 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, que estableix que el
nomenament i el cessaments de tinents d’alcalde es farà mitjançant resolució de l’alcalde,
de la qual se’n donarà compte al Ple i es publicarà al BOP, sense perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per part de l’alcalde, llevat
que es digui una altra cosa.
Per tot això, RESOLC:
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PRIMER.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i regidores que a
continuació es relacionen:
• Sr. Joan Closa Viladrich
• Sr. Francesc Xavier Niñerola Xuclà.
• Sra. Montserrat Miró Foix
•
SEGON.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels
tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre que segueix, a aquests efectes quan l’Alcaldia
s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà la durada de la seva absència
mitjançant resolució d’alcaldia, designant el tinent d’alcalde que d’assumir les seves
competències,. Si no es conferís aquesta delegació de forma expressa, serà
substituïda pel Primer tinent d’alcalde i , si no hi fos, pel segon tinent d’alcalde i així
successivament, els quals hauran de donar compte d’això a la resta de al corporació,
sense que en el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental més d’un d’ells/es,
Relació de tinent d’alcaldia:
•
•
•

Primer tinent d’alcalde:
Segon tinent d’alcalde
Tercera tinent d’alcalde:

Sr. Joan Closa Viladrich
Sr. Francesc Xavier Niñerola Xuclà
Sra. Montserrat Miró Foix

TERCER.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació i publicar-la al Butlletí Oficial
de la Província, sens perjudici de què aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura.”
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 la designació dels tinents d’alcalde, diu que es van nomenar les persones
jubilades perquè no poden cobrar retribucions de l’Ajuntament.
7.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
EFECTUADES PER L’ALCALDIA ALS REGIDORS/ES.

DE

LES

DELEGACIONS

Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
Acord: Donar-se per assabentat d’acord amb el previst a l’article 44.2 del del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, ROF, es dóna compte del nomenament de regidors/es
responsables d’àrees, en virtut de la resolució d’alcaldia 115/2019, de 28 de juny de 2019, que tot
seguit es transcriu:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 115/2019
NOMENAMENT DE REGIDORS/ES RESPONSABLES D’ÀREES MUNICIPALS I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES.
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Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual
es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019, i constituïda la
nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, amb l'objecte de dotar d'una major eficàcia a
l'actuació municipal es considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions generals i
específiques de competències en favor dels membres de la Corporació.
Fonaments legals
1. Els articles 53, 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb l’article 43.3 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que l'alcalde pot delegar l'exercici de les seves
atribucions, excepte les de l’article 53.3.
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es
deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
3. L'article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 43.4 i 43.5 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l'alcalde pot conferir delegacions especials per
a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern
Local.
4. L'article 43 i 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquest últim estableix que la
delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de la resolució
excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici de la preceptiva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
5. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es donarà compte al ple
de totes les delegacions i modificacions, en la primera sessió que porti a terme després de la
resolució corresponent.
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i altra legislació concordant,
Atès el que estableixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Realitzar a favor dels regidors/es que se citen i d’acord amb allò que estableix l’article 43 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, les delegacions d’atribucions per a gestionar els assumptes
relacionats amb les matèries següents:

REGIDORS/ES
Sr. Joan Closa Viladrich
1r Tinent d’Alcalde

Sra. Maria Ángeles Louzan Vázquez
( regidora)

Sr. Francesc Xavier Niñerola Xuclà

ÀREES DELEGADES
Economia i Finances
Salut
Comerç
Turisme
Promoció econòmica
Personal
Educació i Igualtat

DEPENDÈNCIES
Consultori Mèdic
Sala de Vetlla
Cementiri

Cultura i Patrimoni

Sala del Convent

Col·legi Sant Gil
Llar
d’Infants
Biblioteca
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( 2n Tinent d’Alcalde)

Espais Públics

Museu
Cal
Museu del Pa

Sra. Isabel Torres Crespo
(regidora)

Esports
Joventut
Festes
Participació Ciutadana
Transparència
Comunicació

Poliesportiu
Piscines
Camp de futbol
i altres instal·lacions
esportives

Sra. Montserrat Miró Foix
( 3a Tinent d’Alcalde)

Serveis Socials
Gent Gran

i

Gegó

Residència
Casal de la Gent Gran

SEGON.- La delegació general a favor de Tinents d’Alcalde, a la que abans s'ha fet referència, comportarà,
tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la gestió de la matèria concreta que aquesta abasta.
Les delegacions especifiques a favor de la resta de regidors, comportarà, tant la facultat de direcció política
de les àrees afectades, com la gestió de la matèria concreta que abasta.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats/des, pel seu coneixement i
efectes. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les delegacions específiques, resta condicionada a
l’acceptació pel regidor delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord,
el regidor delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén
acceptada.
QUART.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer la pública
mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte, d’acord amb el que
estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986.”

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 s’han associat les àrees delegades amb les dependències, la resta d’àrees
que no estan delegades són de l’ Alcalde.
8.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I APROVACIÓ DEL
SEU RÈGIM DE SESSIONS.
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 CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I APROVACIÓ DEL SEU
RÈGIM DE SESSIONS
Antecedents
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Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
D’acord amb l’article 48.1.b del DL 2/2003 correspon al ple de la corporació crear la Junta de
Govern Local.
Fonaments jurídics
La creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en
relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i l’article 48.1.b) 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.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, l'objecte del qual serà l'assistència permanent a
l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com exercir, si escau, les atribucions que
l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o les que li atribueixin les lleis.
SEGON.- La Junta de Govern Local estarà integrada per l'Alcalde, que serà el seu president, i per
un nombre de 3 Regidors que seran nomenats lliurement per resolució d’alcaldia.
TERCER.- La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que es disposa en els
articles 112 i 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes del qual es proposa
que la Junta celebri sessió ordinària amb periodicitat mensual, en concordança amb les facultats
de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, i
les sessions tindran lloc el dia i hora establerts per Resolució d’Alcaldia.
QUART.- Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per
delegació de l’alcaldia, dictant resolució, i en tot cas, li correspon l’assistència a l’alcalde en
l’exercici de les seves atribucions.”
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 el cas de Torà la Junta de Govern Local no és obligatòria perquè ho és a
partir de 5.000 habitants, per aquest motiu és competència del Ple acordar la seva creació. El
règim de sessions són d’una al mes de forma ordinària i les extraordinàries quan convinguin, tot i
que no s’acostuma a fer-ne.
9.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 6
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Abstencions: 3 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, la Sra. Laia CEREROLS i SALA i
el Sr. Felip DURAN i BLASI del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS))
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
Fonaments jurídics
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 166 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, amb l’article 13 del Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals i d’altra normativa concordant, percebent les seves retribucions dins dels límits
màxims assenyalats a aquest efecte en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, els membres
de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en
les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord
plenari al Butlletí Oficial de la Província i als taulers d'anuncis de la corporació.
L'art. 17.2.b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (LIRPF) diu que, en tot cas, tindran la consideració de rendiments del treball les
quantitats que s'abonin, per raó del seu càrrec (entre d'altres), als Regidors d'Ajuntament i
membres de les Diputacions Provincials, Cabildos Insulars o altres Entitats Locals, amb exclusió,
en tot cas, de la part d'aquelles que aquestes institucions assignin per a despeses de viatge i
desplaçament.
Per altra banda, l’art. 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que s'haurà de fer pública a les seus electròniques i als
llocs webs de les Administracions locals, de forma clara, estructurada i en format reutilitzable, la
informació relativa a les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels
membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens
públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en
deixar d’exercir el càrrec (art. 11.1.b) Llei 19/2014).
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En els termes del que disposa l’art. 58.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques poden
substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o
reglamentària, s'han de publicar en el tauler d'anuncis o per mitjà d'edictes per la publicació a la
seu electrònica corresponent.
Per tot això, aquesta Alcaldia, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis
anteriorment esmentades, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

NOM

CÀRREC

Sr. Magí Coscollola i Alcalde
Andreu
Sra.
Maria
Ángeles Regidora
amb
delegació
de
Louzan Vazquez,
competències Resolució d’alcaldia
115/2019
Sra.
Isabel
Torres Regidora
amb
delegació
de
Crespo
competències Resolució d’alcaldia
115/2019

DEDICACIÓ
PARCIAL %

10 %

HORES
(presència
mínima a
l’Ajuntament ) *
28,125
h/setmana
3,75 h/setmana

10 %

3,75 h/setmana

75 %

*Les hores s’estableixen en base a setmanes de 37,5h com a jornada completa.
SEGON.- Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim
de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en dotze
pagues corresponents a les diferents mensualitats de l'any.
NOM I CÀRREC

DEDICACIÓ
PARCIAL
%

Sr. Magí Coscollola i
Andre, Alcalde
Sra. Maria Ángeles Louzan
Vázquez, regidora
Sra. Isabel Torres Crespo,
regidora

HORES
(presencia mínim
a l’Ajuntament)

RETRIBUCIÓ BRUTA
MENSUAL

Anual
(12 pagues)

2.200, 00 €

26.400,00 €

75 %

28,125 h/setmana

10 %

3,75 h/setmana

220,00 €

2.640,00 €

10 %

3,75 h/setmana

220,00 €

2.640,00 €

TERCER.- Els règims de dedicació parcial comporta per a cadascuna de les persones compreses
en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació el
pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la incompatibilitat de percepció de
les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim d’incompatibilitat marcat per la legislació
vigent.
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QUART.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida de l'acord del
Ple, a l'efecte del seu general coneixement. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la
seu electrònica d'aquest Ajuntament
CINQUÈ.- Notificar aquest Acord als interessats, fent-los-hi constar que han estat designats per a
desenvolupar el seu càrrec en el règim determinat, i que s’entendrà acceptat aquest règim per
l’afectat, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva
notificació.
SISÈ.- Comunicar al Servei de personal i intervenció perquè en prengui coneixement i efectes».
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 ja avançat part de l’explicació d’aquest punt quan s’ha donat compte del
decret de nomenament dels tinents d’alcalde, tenint en compte que la Junta de govern Local a orà
per normativa només pot estar formada per 3 regidors i l’Alcalde. Seguidament explica la proposta
dient que s’ha fet una interpretació restrictiva de la normativa vigent tenint en compte que a Torà li
correspondria 1 electe en dedicació exclusiva que li correspondria un import de 42.000 €, en canvi,
nosaltres hem considerat distribuir aquest import entre les retribucions dels regidors en dedicació
parcial i les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats ( plens i juntes de govern local),
els imports per assistència a òrgans col·legiats es mantenen respecte la legislatura passada.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de JUNTS, diu que li sembla bé la
proposta, el que no veu clar com és com es justifica aquest augment de retribució a 26.400 € de
l’alcalde per la mateixa dedicació parcial ( 75%) que es va aprovar el 2015.
El Sr. Alcalde diu que en la legislatura passada va agafar el compromís personal d’agafar l’import
de la subvenció com a retribució, en aquesta legislatura, per salvar la meva activitat es fa una
proposta d’augment, li diu que si això és molt, li recorda que en la legislatura del 2011-2015 ella
cobrava aproximadament 31.000,00 €.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, li respon que ja li ha justificat, que és una cosa seva personal,
passar de cobrar 13.000 € a 26.000 €, explica l’abstenció del vot dient que és perquè el seu grup
no ha intervingut per a res , i després de la resposta que han fet creu que és injustificat aquest
desequilibri entre regidors i alcalde.
10.- APROVACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS I REGIDORES PER
ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
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 LES INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS I REGIDORES
ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Antecedents
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PER

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
Fonaments jurídics
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 166 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, amb l’article 13 del Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals i d’altra normativa concordant, percebent les seves retribucions dins dels límits
màxims assenyalats a aquest efecte en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, els membres
de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en
les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord
plenari al Butlletí Oficial de la Província i als taulers d'anuncis de la corporació.
L'art. 17.2.b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques (LIRPF) diu que, en tot cas, tindran la consideració de rendiments del treball les
quantitats que s'abonin, per raó del seu càrrec (entre d'altres), als Regidors d'Ajuntament i
membres de les Diputacions Provincials, Cabildos Insulars o altres Entitats Locals, amb exclusió,
en tot cas, de la part d'aquelles que aquestes institucions assignin per a despeses de viatge i
desplaçament.
Per altra banda, l’art. 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix que s'haurà de fer pública a les seus electròniques i als
llocs webs de les Administracions locals, de forma clara, estructurada i en format reutilitzable, la
informació relativa a les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels
membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública i del personal directiu dels ens
públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en
deixar d’exercir el càrrec (art. 11.1.b) Llei 19/2014).
En els termes del que disposa l’art. 58.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracions públiques poden
substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o
reglamentària, s'han de publicar en el tauler d'anuncis o per mitjà d'edictes per la publicació a la
seu electrònica corresponent.
Per tot això, aquesta Alcaldia, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis
anteriorment esmentades, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, que no
exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, per l’assistència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats, que en formin part, i que tot seguit es detallen:
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Per assistència efectiva als següents òrgans col·legiats
Ple
Junta de Govern Local

IMPORT
en euros /Sessió
60,00 €/sessió
120,00 €/sessió

SEGON. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats i sel’s hi fa saber que
aquestes indemnitzacions estan a subjectes al Impost de la Renda de les Persones Físiques
(IRPF).
TERCER. Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida la part resolutiva del
present acord, a l'efecte del seu general coneixement, donada la seva transcendència».
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 es deixen els mateixos imports que en la legislatura passada.
11.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A COMISSIONS,
ORGANISMES, ENS, ETC.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 6
Abstencions: 3 dels regidors (la Sra. Mercè VALLS i QUEROL, la Sra. Laia CEREROLS i SALA i
el Sr. Felip DURAN i BLASI del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS))
S’aprova per majoria absoluta.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A COMISSIONS, ORGANISMES,
ENS, ETC.
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Es considera necessari la designació de representants a organismes col·legiats municipals i
supramunicipals i altres òrgans.
Fonaments jurídics
Els articles 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 62 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.
Article 35 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, i els articles
159.4 i posteriors a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
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Article 38 del Real Decret 2568/1986, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
Atès les delegacions efectuades per Resolució d’alcaldia núm. 115/2019 de data 28 de juny de
2019, i la presència de l’Ajuntament de Torà en els diferents organismes i ens supramunicipals, el
Consell escolar, i les comissions.
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Representants de l’Ajuntament a òrgans col·legiats, associacions de municipis,
Agrupació de defensa forestal, etc:
CONSELL ESCOLAR ESCOLA SANT GIL: Sra. Maria Ángeles Louzan Vázquez , regidora,
CONSORCI LOCALRET: el Sr. Magí Coscollola i Andreu, Alcalde
Associació de municipis de la Vall del Llobregós: el Sr. Magí Coscollola i Andreu, Alcalde
Agrupació de defensa Forestal Llobregós: el Sr. Joan Closa i Viladrich, regidor
SEGON.- Composició de les comissions de seguiment següents:
-

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT DE
TORÀ 2018-2022: Sra. Maria Ángeles Louzan Vázquez , regidora,

TERCER.- Comunicar als organismes corresponents els nomenaments efectuats.”
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 sèrie de càrrecs i representants que s’han de nomenar, i si s’han
deixat algun ja es farà en un altre Ple, seguidament el Sr. Alcalde explica els representants
designats, el Consorci Localret és un organisme que t’ajuda amb temes de fibra òptica i Consistori,
respecte l’ADF, s’ha designat com a representant de l’Ajuntament, al Sr. Joan CLOSA
VILADRICH, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal ( ERCAM), explica que Biosca i Torà van marxar de l’ADF de la Segarra i van crear ADF-LLOBREGÓS ,
en bona part és fruit de la petició de Biosca perquè deia que no funcionava, cal dir que des de que
s’ha creat s’ha aconseguit moltes coses.
La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de JUNTS diu que el seu grup
s’abstindrà perquè no ha participat.
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 22:00 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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