ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 5/2019
5 d’ ABRIL de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:10 hores
23:50 hores

DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:
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
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ (s’absenta essent les 23:15h)
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 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:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
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1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8 de març i 1 d’abril de 2019).
I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació inicial, si escau, del projecte tècnic de Restauració de la coberta de l’església
de Sant Martí de Llanera.
3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota
corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres
II. PART DE CONTROL
4.- Donar compte de la relació de decrets.
5.- Informes d’alcaldia .
6.- Precs i preguntes

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS
Data de l’acta que es sotmet a aprovació: 8 de març i 1 d’abril de 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
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 del dia 8 de març de 2019, en el punt de precs i
preguntes, on diu Sr. Màrius, estaria més correcte posar els cognoms dels regidors en cada una
de les seves intervencions, dir Sr. CODINA o Sr. Màrius CODINA.
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.
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC DE RESTAURACIÓ DE LA
COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LLANERA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
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“APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC DE RESTAURACIÓ DE LA
COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LLANERA.
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vist el projecte tècnic de Restauració de la coberta de l’església de Sant Martí de Llanera,
redactat per l’arquitecte el Sr. Antoni Valls Alecha, i l’enginyer en edificació, el Sr. Carles Freixes i
Codina, amb un pressupost d’execució per contracta de 28.246,85 € 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.
Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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.
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 el projecte tècnic de Restauració de la coberta de l’església de Sant
Martí de Llanera, redactat per l’arquitecte el Sr. Antoni Valls Alecha, i l’enginyer en edificació, el
Sr. Carles Freixes i Codina, amb un pressupost d’execució per contracta de 28.246,85 € 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. - 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, així com
l’aprovació del projecte executiu, si escau.”
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 ha de fer una explicació per la Sr. Mercè VALLS I QUEROL perquè tot i
haver un últim document tècnic, s’aprova el projecte bàsic i no l’executiu perquè és el que està
informat pel tècnic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que agraeix tota la informació que sens ha donat i entén que
a nivell administratiu s’hagi d’aprovar el projecte bàsic i per aquest motiu a la caixa del ple hi havia
el projecte bàsic. També agraeix que aquesta vegada s’hagi enviat més aviat. També diu que
Manifesta que tot i això es votarà a favor. També diu a veure que en pensen els altres.
El Sr. Josep Mª ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la SegarraJunts per Torà (InSe), diu que les coses sovint es fan com es poden i no com es voldrien i que ell
tampoc hi veu cap importància.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que es veu clarament que la teulada
s’hauria de fer i potser s’hauria de mirar de fer la teulada com era la original.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que no qüestionarà el contingut del projecte perquè no es la
seva feina, diu que les decisions sobre els temes de culturals haurien de ser més transversals,
com és l’Aguda, la Torre de Vallferosa, etc..
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, comença a parlar de la Torre de Vallferosa dient que no li agrada
el projecte .
El Sr. Alcalde li diu que ara es parla de l’església de Llanera, que de Vallferosa ja se’n parlarà a
informes d’alcaldia. Seguidament informa al Ple sobre el finançament obtingut de l’obra, amb fons
propis de l’ Ajuntament seran 4.000 € i de part del Bisbat 4.000€, tenint en compte que hi haurà
una cessió com la que hi ha de Vallferosa, tot i que ja ens ho han fet el document s’ha d’acabar de
perfeccionar per el Sr. Bisbe. Des de l’Ajuntament, abans de fer res es reclamarà el document de
cessió, i es mirarà que sigui per un període llarg per si en futures ocasions es remodelés l’interior.
El Bisbat paga el projecte i la direcció de l’obra.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que li sembla be que s’arregli l’ església però ell també voldria
que s’arreglés el Castell.
El Sr. Alcalde li respon que el castell és de titularitat privada.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu si les entitats culturals tenen constància d’aquest projecte.
El Sr. Alcalde diu que aquest projecte bàsic l’APACT, ja fa temps que el tenen perquè el 2016 es
va demanar una subvenció a l’IEI i no va ser concedida, i després el 2017 es va tornar a demanar
i, com que faltava finançament es va concórrer a la subvenció del Departament de Cultura ( Osic)
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any 2018, el que no tenen és el projecte executiu. Ara estem fent l’aprovació inicial del projecte
bàsic.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si s’ha pensat fer-hi una sèrie d’activitats i els usos de
Llanera, com es fa a Vallferosa, o només la remodelació de la teulada. També diu que potser
s’hauria d’haver assentat amb el Bisbat i fer un pla estratègic de les actuacions a fer en el territori
com seria una actuació en el Retaule de Sant Serni, a l ‘Aguda, a la Muralla.
El Sr. Alcalde diu que parlar se’n pot parlar però la realitat és la que és, pregunta si en la
legislatura passada es va fer alguna cosa en les altres esglésies.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL. diu que hi havia un projecte a Vallferosa, també es van fixar
amb el Bisbe i el Mossèn Sr. Prat, uns béns d’actuació prioritaris i ja es va parlar de l’Església de
Llanera, el que preocupava era la propietat, el calendari era fer a Vallferosa un centre
d’interpretació, evitar l’esfondrament de l’església de Llanera, i també es va visitar el retaule de
Sant Serni.
El Sr. Alcalde diu que quan es remet a la legislatura passada, és perquè en una legislatura o dues
es podrà arreglar la teulada, amb això vol dir que no es pot fer plans de futur.
El Sr. Josep Mª ALSINA i SIMÓ, diu que una cosa és el desenvolupament del dia a dia i l’altre és
tenir un pla d’actuació, que creu que seria idoni, tot i que s’haurà d’executar en diverses
legislatures, prescindint de qui governi.
La Sra. Maria Angeles LOUZAN i VAZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya- Acord Municipal( ERC-AM), demana que es debati sobre el punt de l’ordre del dia i
que aquests comentaris es centrin en l’apartat de precs i preguntes, seguidament sol·licita al Sr.
Alcalde que posi ordre i es vagi per feina, que es voti el punt aprovant-lo o no.
El Sr. Alcalde diu que les línies de subvencions limiten molt les actuacions a fer, sobretot les de
cultura, i planificar unes actuacions és molt agosarat si no es té finançament, amb que prou feines
se’n podrà fer una.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER A LA BONIFICACIÓ
DE LA QUOTA CORRESPONENT A L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS
I OBRES
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER A LA BONIFICACIÓ DE
LA QUOTA CORRESPONENT A L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I
OBRES
1.- ANTECEDENTS
1.1.- Vista la sol·licitud presentada en data 19/02/2019 (REN. 2019/227) pel Sr. J. F. M. per la
qual sol·licita la bonificació del 50% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i
obres, d’acord amb l’art. 4art. de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre
construccions i obres, hi consta la següent bonificació de la llicència urbanística d’obres exp.
21/2018 per la instal·lació de panells fotovoltaics en la coberta d’una nau avícola.
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Tenint en compte que per acord de Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2018 es va
atorgar llicència urbanística d’obres ( exp. 21/2018) per dit projecte, amb un pressupost de
7.200,00 € i una liquidació de l’impost sobre construccions i obres de la llicència urbanística per
import de 216,00 €.
Atès que en l’art. 4 de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i
obres, hi consta la següent bonificació:
“S’estableix una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, en les partides del pressupost presentat en que la construcció,
instal·lació i obra sigui per incorporar sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar. L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a que les instal·lacions per a la
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’Administració competent. Aquestes bonificacions no seran acumulables. L’inici de les obres
abans de demanar la sol·licitud de llicència d’obres, comporta la pèrdua del dret a percebre
qualsevol tipus de bonificació. Correspon al Ple de la Corporació, la declaració de les
esmentades bonificacions, i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’interessat per votació favorable
de la majoria simple.”
Examinada la sol·licitud presentada pel Sr. J. F. M., juntament amb el corresponent expedient de
la llicència urbanística d’obres ( exp. 21/2018),
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la bonificació del 50 % en la quota de l’ICIO, d’acord amb l’art. 4 de
l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions i obres sol·licitada pel Sr. J.
F. M. per un import de 108,00 € ( 50% s/ 216,00 €).
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la intervenció de l’Ajuntament.”
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 aquesta bonificació es va posar la legislatura 2007-2011 arran de què 2
promotors d’instal·lació de plaques solars ho vàren sol·licitar, i com que encara estan vigents
perquè no es van derogar en la legislatura passada, el sol·licitant hi té dret mentre aquesta
continuï vigent o no es modifiqui, aquesta bonificació és estrictament sobre la instal·lació .
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que entenien que això era una bonificació per afavorir els joves agricultors per aquest motiu no es
va derogar, com que va fer en altres, però s’ha vist que la realitat no respon a la filosofia perquè
es va mantenir.
El Sr. Alcalde diu que personalment no es partidari de posar i treure si no és per unanimitat, per no
tenir la mecànica d’aprovar-les en una legislatura i derogar-les en una altra.
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La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que a vegades s’ha de ser valent, afegeix que és notori que
hi ha gent que no demana la llicència i fa les obres, i que hi ha gent que es posa a l’Ajuntament
per obtenir beneficis propis.
El Sr. Alcalde diu que aquesta bonificació també responia al propòsit de potenciar l’ús de l’energia
solar, a part de l’altre aspecte que era de fixar gent en el territori.
I. PART DE CONTROL
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.
Acord: Donar compte al Ple de la següent relació de decrets:
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’Alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia ( decrets)
que consten en la relació següent, les quals han estat a disposició dels assistents, juntament amb
la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia:

NÚMERO
34/2019
35/2019
36/2019
37/2019
38/2019
39/2019
40/2019
41/2019
42/2019
43/2019

44/2019
45/2019
46/2019
47/2019
48/2019
49/2019

DATA
TÍTOL
06/03/2019 Convocatòria Ple Ordinari divendres dia 8 de març
08/03/2019 Designació representants de l'administració eleccions a les corts
generals del dia 28 abril de 2019
08/03/2019 Designació locals electorals -eleccions a les Corts Generals dia 28
abril de 2019
08/03/2019 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells
eleccions de les corts generals dia 28 abril de 2019
08/03/2019 Reserva de llocs per a actes de la campanya electoral- Eleccions a
les Corts Generals 28 abril de 2019
12/03/2019 Concessió de nínxol-dret funerari
12/03/2019 Acord de compareixença, emplaçament als possibles interessats de
l'expedient al JCA Lleida , RCA ordinari 88/2019- secció A
15/03/2019 Convocatòria JGL 25/03/2019
15/03/2019 Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2020-2022
20/03/2019 Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per la
creació d'una borsa de treball de personal de cuidadors/esgericultors/es per la residència Mare de Déu de l'Aguda
20/03/2019 Bestreta nòmina NC
27/03/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de març
27/03/2019 Convocatòria Ple extraordinari pel dilluns dia 1 d'abril de 2019
29/03/2019 Aprovació adhesió encàrrec Consell Comarcal de la Segarra
29/03/2019 Aprovació de les nòmines del mes de març
29/03/2019 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
març 2019
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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. Alcalde diu si algú té algun decret per comentar.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta pel decret núm. 40/2019.
El Sr. Alcalde li respon que és en relació al contenciós interposat per la Casa Reial, que és un
tràmit legal, emplaçar als interessats, comparèixer l’ajuntament i designar advocat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU),
pregunta pel decret núm. 47/2019.
El Sr. Alcalde diu que correspon a l’ampliació d’un servei existent, concretament reforçar el servei
d’urbanisme, ho han demanat la majoria d’ajuntaments de la comarca, fins i tot Biosca va demanar
una ampliació de les hores del servei d’assistència tècnica de l’arquitecte.
La Sra. Secretària diu que el títol del decret s’ha escurçat una mica i el real és “Aprovació de
l’adhesió a la proposta de l’ampliació i optimització del servei d’urbanisme adscrit a l’àrea tècnica i
territorial del Consell Comarcal de la Segarra.”
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que en el Consell Comarcal de la Segarra s’han fet diverses
reunions en les quals es va acordar que una de les necessitats bàsiques i imperioses era que la
biblioteca comarcal de Cervera no era realment un servei prioritari per la comarca perquè el servei
que presta està més dirigit a la població de Cervera que a la resta de municipis de la comarca, i
que per la comarca era més important l’ampliació el servei urbanisme que mantenir el de la
biblioteca comarcal, no perquè s’estigués en contra de la biblioteca sinó més aviat per redistribuir
els diners en altres serveis més prioritaris i es reforcés el tema tècnic, donat que els municipis de
la comarca de menys de 1000 habitants estan patint molt.
El Sr. Josep Mª ALSINA i SIMÓ , diu que la gestió dels ajuntaments no es valora, no s’és
conscient, i és importantíssim tenir les coses al dia tant en l’aspecte tècnic com administratiu.
El Sr. Alcalde diu que el problema de tenir un tècnic en plantilla, és que l’arquitecte ha de ser
funcionari, per això no s’ha fet des de l’Ajuntament, i més avui dia, la Secretària ja ens ha dit que
hi ha alguna sentència en aquest sentit.
5.- INFORMES D’ALCALDIA
•

Subvenció del 1,5 % Ministeri de Foment per l’actuació “Rehabilitación interior de la Torre
de Vallferosa y adecuación del entorno”

El Sr. Alcalde informa al Ple que ens han atorgat una subvenció de l’1.5% Cultural i que
bàsicament és el que falta per arreglar la torre per dins, seguidament detalla el finançament de
l’obra. Els diu que per concórrer a aquestes subvencions es va fer un projecte bàsic perquè una
de les coses que puntuava era el projecte bàsic , que no és més que una descripció genèrica de
l’actuació a realitzar, en el projecte executiu es fa un detall exhaustiu de les actuacions i explica
quines són (reconstrucció arc de la 1a planta, restaurar el sostre, restaurar el tram de l’escala de
dalt, es consolida el que hi ha perquè no caigui, etc).
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que no li agrada la proposta, voldria
que es reproduís l’escala.
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El Sr. Alcalde diu que tot això es molt interpretable, l’arquitecte redactor del projecte ha tingut de
variar coses, el tema de la Torre de Vallferosa ha agafat molta volada i abans de redactar res
l’arquitecte consensua amb el Departament de Cultura de Lleida, així com en l’arqueòleg, entre
d’altres tècnics, per aquest motiu els informes són favorables perquè s’han seguit les directrius
que s’han donat prèviament; ens hem de conscienciar de què la Torre és un monument molt
singular, intervé gent que en sap molt que s’ho miren amb el cor a la mà, i això, ens dona una
certa tranquil·litat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que s’hauria de posar a informació pública per recollir
opinions.
El Sr. Alcalde li respon que qualsevol intervenció que s’ha de fer a la Torre ha d’estar aprovada
per Cultura i segurament l’escala no la deixarien fer.
•

Canvi de Comarca

El Sr. Alcalde informa al Ple que arrel de la roda de premsa ha contactat d’alguna manera amb
ERC i ha notat que hi ha hagut una mica de sacsejada, tant es així , que el dia 15 de març va
venir el Sr. Lluís Salvador (és qui actualment fa les funcions de la Sra. Marta Rovira), se li va
explicar el tema i després d’una setmana ens van comunicar que demanarien la compareixença
dels Alcaldes de Torà i de Biosca a la comissió que és l’encarregada d’aprovar la llei, la idea és
que les peticions de compareixença la signessin ERC i PdCat, de moment no ha pogut parlar amb
l’Alcalde de Biosca i no sap com està la situació de PdCat que és qui s’havia d’encarregar de
gestionar aquesta part.
•

Contenciós de Proimtorà, sl.

El Sr. Alcalde informa de què han presentat recurs.
•

Delimitació-contenciós Llobera-Ajuntament de Torà.

El Sr. Alcalde informa de què Llobera va promoure un incident d’execució de sentència davant del
TSJ Catalunya que ha resolt a favor de l’Ajuntament imposant-los-hi costes, l’advocat ha presentat
la seva minuta, 5000 € més iva, i ara reclamarà la taxació de costes.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que s’hauria de demanar responsabilitats.
El Sr. Alcalde li respon que en tot cas responsabilitat política.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que si governació ho ha dilatat ha d’entomar la seva
responsabilitat, així com Llobera.
El Sr. Alcalde li respon que per pagar ho ha d’ordenar un jutge.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que fa 2 mesos que va anar al
Dolmen i està en molt mal estat de conservació.
El Sr. Alcalde diu que com a mínim fa 2 anys que està tancat, s’està tramitant la declaració del
Dolmen com a BCIN i qualsevol actuació que es faci en ell es comunica, aquest Sr. Va tancar
l’accés al Dolmen però sense malmetre’l.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA , diu que es refereix més en el sentit de les arrels arbres
que neixen damunt del Dolmen.
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El Sr. Alcalde diu que el Departament de Cultura tenia aturada la declaració de BCIN fins que es
derimís el Contenciós de delimitació, i ja se’ls hi ha enviat la sentència.
•

Ple extraordinari per escollir membres de la mesa electoral eleccions municipals

El Sr. Alcalde els hi diu que entre el 27 d’abril i el dia 1 de maig cal celebrar el ple per a escollir els
membres de la mesa eleccions municipals, els dos únics dies hàbils són el dilluns 29 o dimarts 30
d’abril.
6.- PRECS I PREGUNTES.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta en què col·labora la gent que
està fent el rodatge de la sèrie “Moros a la costa”
El Sr. Alcalde li respon que econòmicament en res.
• El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que presenta una queixa perquè no s’ha demanat que
aquesta productora pagués per fer ús del Museu del Pa així com altres espais públics,
perquè l’APACT creu que abans de prendre una decisió s’hauria de consultar.
El Sr. Alcalde li respon que no li accepta que digui que l’Ajuntament no ajuda a l’APACT.
La Sra. Maria Angeles LOUZAN i VAZQUEZ, regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya- Acord Municipal( ERC-AM), diu que cedir llocs pel rodatge d’una pel·lícula és una
forma de donar conèixer el poble.
El Sr. Alcalde diu que és una sèrie pilot de baix pressupost i a última hora és una forma de
promocionar el municipi.
Essent les 23:15h la Sra. Maria Angeles LOUZAN i VAZQUEZ, s’absenta de la sessió plenària.
• La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió
(CiU), diu que potser caldria posar senyalització viària al c/ St. Sant Jaume xamfrà c/ St Gil
i Orient perquè n’hi ha que aparquen sempre al xamfrà.
El Sr. Alcalde diu que s’haurà de pintar de color groc.
• La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si s’ha bonificat l’ICIO de la teulada de St. Martí
de Llanera.
El Sr. Alcalde li respon que el promotor de l’actuació és l’Ajuntament .
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que ho pregunta perquè en la legislatura passada es van
queixar d’això.
El Sr. Alcalde li respon que la queixa que es va fer en el seu moment era com s’havia aprovat la
bonificació, ja que les bonificacions s’han d’aprovar pel Ple no dins d’un despatx.
• La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta sobre el Mercadal, diu que ha vist el programa i
que personalment li ha agradat, i volia saber les novetats que es faran.
El Sr. Alcalde li diu que el to que fa servir per argumentar-ho com a queixa no ho troba correcte,
tenint en compte que l’idoni seria fer una licitació pel procediment obert però fer una licitació
correctament comporta disposar de molts mitjans i actualment no es disposa d’una infraestructura
administrativa que ho permeti, per aquest motiu es va optar per aquesta solució ara queda per
veure el resultat, que confiem que serà satisfactori.
• El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que s’hauria de mirar l’arbre de la Plaça de la Font.
El Sr. Alcalde en pren nota.
• El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
pregunta com està el cartell de la entrada del poble.
El Sr. Alcalde li respon que està encarregat.

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

•

El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si la taxa que paguen les terrasses a l’exterior és
distingeix si és a l’aire lliure o en un tancat.
El Sr. Alcalde li respon que la taxa no fa cap distinció, també diu que per normativa les terrasses
han d’estar separades de l’edificació i amb les noves sol·licituds ja se’ls hi diu això.
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 23:50 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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