ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 3/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

8 de MARÇ de 2019
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
20:35 hores
23:17 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
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ ( s’incorpora a la sessió a les 20:51h)
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).
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 febrer de 2019).
I. PART DE CONTROL
2.- Donar compte de la relació de decrets.
3.- Aprovació, si escau, del manifest del dia internacional de les dones, 8 de març de 2019.
4.- Aprovació, si escau, de la moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases
habitades.
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 febrer de 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
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.
I. PART DE CONTROL
2.- 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
18/2019
19/2019
20/2019

DATA
TÍTOL
01/02/2019 Contractació de personal laboral temporal no permanent d'empleats
públics per a l'Ajuntament ( Personal residència)
01/02/2019 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
febrer de 2019
01/02/2019 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
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21/2019
22/2019

23/2019

24/2019
25/2019
26/2019
27/2019

28/2019
29/2019
30/2019
31/2019
32/2019
33/2019

mes de febrer de 2019
05/02/2019 Convocatòria Ple Ordinari divendres 8 de febrer
15/02/2019 Aprovació del conveni de col·laboració en matèria d'assistència
tècnica entre el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de
Torà
18/02/2019 Admissió a tràmit de la Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (
exp. 2019/01) i nomenament de instructor/a i secretari/a de
l'expedient
19/02/2019 Aprovació de la relació de factures
19/02/2019 Llista provisional d'admesos i exclosos procés selectiu constitució
borsa de treball cuidador/es
20/02/2019 Esmena a la llista provisional d'admesos i exclosos del procés
selectiu per la constitució d'una borsa de treball de cuidadors/es
28/02/2019 Admissió a tràmit de la Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (
exp. 2019/02) i nomenament de instructor/a i secretari/a de
l'expedient
28/02/2019 Nota marginal a practicar sobre la situació urbanística de la
declaració d'obra de la finca registral número 2637 de Torà
28/02/2019 Acord d'acumulació de procediments de responsabilitat patrimonial
( Exp. 2019/01 i Exp. 2019/02) i suspensió de la tramitació
28/02/2019 Aprovació de les nòmines del mes de febrer
28/02/2019 Resolució Borsa de treball auxiliars administratius per al mes de
març 2019
28/02/2019 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" per al
mes de març 2019
28/02/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de febrer

Intervencions i opinions:
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es fa constar que el
resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret núm. 27/2019 i 29/2019.
El Sr. Alcalde li respon que el decret 23/2019 és una reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per la companyia d’assegurances pels danys al celler fruit del col·lapse de la
claveguera de la Plaça del Pati. I el decret núm. 27/2019 és la reclamació presentada per la part
afectada pel mateix dany, per això en el decret núm. 29/2019 s’aprova acumular-los i suspendre
fins que es determini a qui s’hauria d’indemnitzar.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta quin tècnic ho ha informat.
El Sr. Alcalde li respon que degut a què la tècnica del Consell Comarcal de la Segarra no es va
poder localitzar es va trucar un tècnic extern degut a la urgència dels fets, i va ser aquest qui va
venir a fer la inspecció i és qui ha fet els informes. Seguidament explica al Ple els fets ocorreguts.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta pel decret núm. 28/2019.
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El Sr. Alcalde li respon que correspon a la situació urbanística d’una finca sol·licitat pel registre de
la propietat de Solsona perquè han fet una declaració obra nova sense certificat de l’ajuntament.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta pel decret núm. 22/2019.
El Sr. Alcalde diu que a la residència s’ha de canviar la caldera i el sistema de calefacció i no està
legalitzat i com que en el conveni del consell comarcal no entra s’ha tingut de signar un d’específic
per poder dur a terme això.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu si no es podria posar plaques
fotovoltaiques a la residència.
El Sr. Alcalde li respon que havent vist el que ha passat a la residència amb la tipologia de la
teulada amb grava no és aconsellable , el problema és que aquí mana les elèctriques i està
penalitzat l’autoconsum.
Essent les 20:51 s’incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8
DE MARÇ DE 2019.
Nombre de regidors presents durant la votació: 9
Vots a favor: 9
S’aprova per unanimitat dels assistents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES, 8 DE MARÇ DE 2019
Un any més, i com cada 8 de març, les dones de tot el món alcem la nostra veu per commemorar
el Dia Internacional de les Dones, defensar els nostres drets socials, polítics i econòmics i
reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes. Són molts els avenços que s’han aconseguit
però encara queda un llarg camí per recórrer per erradicar definitivament qualsevol discriminació
i aconseguir la plena participació de les dones, en condicions d’igualtat, en tots els àmbits de la
societat. Malgrat tot, existeix encara el perill de retrocedir en els drets que tant ens ha costat
d’assolir.
Enguany, també estem convocades a una vaga feminista, organitzada per col·lectius feministes,
organitzacions socials i sindicals. Els eixos principals de la vaga són les cures, el consum, el
treball, l’educació, les violències i l’antiracisme. Des del món municipal ens hi adherim, donem
suport a les reivindicacions de la vaga feminista i us animem a participar-hi.
Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violències masclistes.
És per això que des dels nostres pobles i ciutats donem suport a la vaga laboral, per denunciar
la bretxa salarial i la precarització laboral que pateixen les dones i reivindicar els seus drets
econòmics i la dignificació dels treballs. Donem suport a la vaga de cures per posar en valor i
donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la coresponsabilitat real en les
tasques de cura i el dret al temps personal. Donem suport a la vaga de consum per reclamar a
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les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials; que la
maternitat no sigui motiu d’expulsió ni discriminació en el món laboral.
Donem suport a la vaga educativa perquè reivindiquem una educació pública, laica, inclusiva i
feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants en els valors de la
igualtat de gènere i posar en valor la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers
trams educatius fins a la universitat.
Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes. Cal erradicar la xacra de les
agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació
sexista, així com qualsevol agressió per motius d’orientació o identitat sexual.
Exigim el dret de totes les dones a viure en pau, sense exclusions ni racisme. Reclamem
polítiques migratòries efectives per poder acollir totes les persones migrades, pel motiu que sigui,
especialment dones, nens i nenes que queden desemparats davant múltiples vulneracions dels
seus drets humans.
Aquests són els grans reptes que tenim al davant i que hem d’assolir amb la col·laboració i
complicitat de totes les institucions, dels agents socials i de les dones i els homes dels nostres
pobles i ciutats. Només així podrem fer-los realitat.
8 de març de 2019.”
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 és un manifest que va consensuar l’ACM i la FMC i s’ha presentat al Ple tal
com s’ha rebut.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), diu que personalment està en contra del dia de la dona, o del treball…perquè això
que vol dir que la resta de l’any és de l’home ?... tret d’aquest incís diu que tenen molta raó.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que potser li pertocaria a la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, regidora del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) llegir el manifest.
Seguidament la Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ, llegeix el manifest.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER FER FRONT A L’ALARMA SOCIAL DELS
ROBATORIS EN CASES HABITADES.
Nombre de regidors presents: 9
Acord: Retirar de l’ordre del dia la següent proposta.
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En aplicació de l’article 91.3 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcalde vist que
un cop debatut el punt s’observa que no és possible obtenir l’aprovació del punt proposa als
membres assistents al Ple la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i recavar més informació.
“MOCIÓ PER FER FRONT A L’ALARMA SOCIAL DELS ROBATORIS EN CASES
HABITADES
Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels robatoris
en domicilis en els darrers mesos.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació d’aquest tipus
de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre aquest increment de
robatoris.
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element dissuassori
per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat provisional són
vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més segura que respecti la
llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes,
El ple de la corporació proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es
concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra
comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta preocupació i d’una
manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i
coordinades per resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que en
els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les peticions de
pena, de les sentències i de considerar la reincidència.
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació
perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de
delictes
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es deuen a
la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i humans de
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
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Sisè.- Facultar a l’Alcalde a signar el conveni amb el Departament d’Interior per instal·lar lectors
de matrícules als accessos del municipi en caràcter immediat que ajudin a la prevenció i
persecució d’aquest tipus de delicte.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la
Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, i al Consell
Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.”
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 és una moció que fa uns dies que roda però aquí fa poc que va arribar , es
va modificar el punt sisè on deia “instar a l’equip de govern a signar un conveni” per “Facultar a
l’alcalde a signar” ja que l’equip de govern com a tal no pot signar sinó aprovar-lo. Aquest conveni
permetrà instal·lar uns càmeres connectades als mossos, ho haurà de pagar l’ajuntament i es
posarien en uns punts estratègics com seria una de les entrades del poble , la del c. Sant Gil.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, diu que un punt conflictiu és la Plaça de la
Font.
El Sr. Alcalde li respon que això va encaminat a entrades i sortides dels pobles per cotxes
sospitosos, per robatoris no per conductes incíviques, a priori servirà per seguretat ciutadana ja es
veurà el resultat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu si se’n posarà per conductes incíviques.
El Sr. Alcalde diu que un cop es vegi quan costarà es valorarà.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), pregunta que implicaria la signatura del conveni, també manifesta que abans
d’aprovar res potser seria més convenient disposar del conveni per valorar les obligacions que
implicarà per Torà.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu
que aquesta moció és massa genèrica per poder valorar-ho correctament, tot i que l’efectivitat
d’això no es veurà fins al final, també diu que li agradaria saber el cost, i saber qui en farà el
seguiment, qui ho controlarà, etc.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta qui insta aquesta iniciativa.
El Sr, Alcalde li respon que l’ACM.
EL Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que d’entrada això ho veu positiu.
Ateses les intervencions, el Sr. Alcalde decideix retirar-la de l’ordre del dia.
5.- INFORMES D’ALCALDIA
•

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida ( RCA Procediment ordinari
núm. 210/2018 )

El Sr. Alcalde informa al Ple que en data 20 de febrer de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Lleida va dictar sentència núm. 80/2019 mitjançant la qual desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per Proimtorà, sl, aquesta sentència no és ferma i es pot
recórrer en el termini de 15 dies. Els diu que si volen els hi enviarà.
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•

Interposició d’un Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Lleida Procediment ordinari núm. 88/2019-A

El Sr. Alcalde informa al Ple que ahir dia 7 de març de 2019 es va rebre del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida el decret d’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu contra
l’acord de Ple de data 9 de novembre de 2018 en relació a l’aprovació de la moció de suport a la
resolució 92/XII del parlament de Catalunya. Diu que segurament que es perdrà, ens ho defensarà
l’AMI a través del buffet d’advocats Simeó Miquel, aquesta moció ha estat aprovada per altres
ajuntaments i consells comarcals i també han estat recorreguts per l’advocacia general de l’Estat.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió (CiU), pregunta que implicarà això i quina sanció hi haurà.
El Sr. Alcalde li respon les costes i els honoraris.
•

Fibra òptica

El Sr. Alcalde informa al Ple que telefònica movistar ha presentat un pla de desplegament, avui
hem rebut l’informe del tècnic, és una actuació subvencionada per fons europeus i el sistema seria
seguir les mateixes línies telefòniques. En paral·lel amb això hi ha un acord entre la Generalitat i la
Diputació, la fibra vindrà de Sant Ramon soterrada per la carretera amb una rassa, serà gratuït per
l’ajuntament, es podrà connectar qualsevol operador, i tindrà més capacitat que la de telefònica,
es parla de què les tindrem, tant la de telefònica com la de la Diputació, en un termini breu entre
2019 i 2020.
El Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ portaveu del grup municipal de Independents per a la Segarra Junts per Torà (InSe), pregunta si està previst que això arribi als nuclis.
El Sr. Alcalde li respon que això va per fases i que els nuclis seran els últims a connectar-se. En
aquesta 1a fase -2a fase ha d’arribar a tots els municipis de Lleida, concretament fins els
ajuntaments de cada municipi, inclòs els del Pirineu, això fa que potser es faria arribar a alguns
nuclis nostres al moment que es passaria al traçat per anar a Pinós i Riner. El projecte el fa i
l’executa la Generalitat per això posaran fibra als seus edificis.
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) pregunta quan arribarà als particulars.
El Sr. Alcalde diu que es preveu que ho farà Movistar, i el pla subvencionat es fa a tot Catalunya.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que seria bo fer una reunió informativa.
El Sr. Alcalde li respon que encara no hi ha suficient informació per fer-la.
•

Rodatge

El Sr. Alcalde informa al Ple que durant el mes d’abril, entre els dies 12-16, es rodarà en el nostre
municipi una sèrie que es diu “Moros a la Costa” va de pirates del segle XIV-XV-XVI, tenen un
historiador que els assessora i els va aconsellar de rodar els exteriors de la pel·lícula a l’interior de
Catalunya perquè hi ha els escenaris idonis. Els indrets del nostre municipi on rodaran seran al
Museu del Pa, Cal Gegó, la Torre de Vallferosa, el Monestir de Cellers, 2 masies, vinyes.
Necessitaran figurants ja en faran difusió, i l’equip s’allotjarà en una casa de turisme rural del
municipi, no representa cap cost per l’Ajuntament.
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•

Celebració d’un ple extraordinari per l’elecció dels membres de la mesa per les eleccions a
les Corts Generals del dia 28 d’abril.

El Sr. Alcalde informa al Ple que durant els dies compresos entre el 30 de març a 3 d’abril s’ha de
celebrar un ple extraordinari per escollir els membres de la mesa.
Un cop consensuat pels regidors s’estableix que sigui el dia 1 d’abril al migdia.
6.- PRECS I PREGUNTES.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta sobre el tema de la Peixera.

El Sr. Alcalde passa la paraula a la Sra. Secretària.
La Sra. Secretaria li respon que, un cop feta la consulta, se’ns ha indicat que caldria promoure una
modificació de normes subsidiàries per catalogar la Peixera com a sistema i després expropiar.
El Sr. Alcalde li diu que es dirà a l’arquitecte que parli amb el tècnic del Consell Comarcal
corresponent per determinar com fer el Pla especial de protecció.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, pregunta com està la muralla i si s’ha parlat amb el Bisbat
de Solsona.

El Sr. Alcalde li respon que no es farà cap actuació si el bisbat no ens fa una donació, si fos una
església estaria justificat fer cessions temporals però si no és així, no té sentit.
•

El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, diu que li sembla molt bé que s’hagi llegit el manifest però
es queixa del tracte que reben les dones musulmanes, que està molt bé parlar de
feminisme, però encara hi ha molta dona esclavitzada, també es queixa sobre els “mena”.

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), es
queixa de les intervencions de certs regidors sobre el gènere femení i els “mena”.
El Sr. Alcalde li respon que ell ha de deixar parlar a tots els regidors malgrat no comparteixi el que
diuen.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe), li diu al Sr. Màrius CODINA i CLOSA que aquí no és el lloc per fer les queixes que
fa perquè l’ajuntament no té competències en matèria d’educació, no pot obligar a treure el bel a
les noies marroquines, afegeix que no comparteix res el que diu.
El Sr. Alcalde, li diu al Sr. Màrius CODINA i CLOSA que si coneix un cas específic, a una situació
de maltractament que la denunciï, però ell com alcalde no té autoritat de sancionar, només pot
actuar com a polític i fer-los-hi una reflexió.
•

El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, pregunta, arran de molts comentaris que circulen pel poble,
si s’ha acomiadat a la director/a de la residència.

El Sr. Alcalde li respon que aquesta persona va sol·licitar una excedència voluntària per un
període de 6 mesos, i aquesta tipologia d’excedències no dona dret a reserva de plaça, i ara s’ha
d’esperar a concursar quan surti la convocatòria i s’hi pot presentar.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si això té alguna relació amb la renúncia del càrrec de
jutge de Pau.
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El Sr. Alcalde li respon que aquesta persona s’ha sentit mal tinguda per part de l’Ajuntament,
perquè s’espera haver tingut un altre tracte, i suposa que potser això va influir en que presentés la
renuncia , tot i que, casualment va coincidir amb la finalització del mandat.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si a les plaques de gual hi consta l’any.

El Sr. Alcalde li respon que no, el que si que es fa, és que algú ens ha trucat demanant si la placa
és vigent i si no ho està se’l requereix que la pagui o que la tregui, aquí no tenim policia local, ni
personal per poder fer un control exhaustiu.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que s’hauria de pensar en algun moment a posar l’any a les
plaques.
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, diu que una feina molt característica de l’agutzil seria aquesta, tenir
un cens actualitzat.
El Sr. Alcalde els respon que s’hauria de fer una inspecció inclòs de l’ocupació de la via pública
per terrasses, així com altres coses, quan es tregui a concurs la plaça d’agutzil s’adaptarà a la
realitat.
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, felicita al treballador que hi ha a la brigada per la feina ben feta
que està fent.
El Sr. Alcalde li diu que és un treballador d’un programa del Consell Comarcal de la Segarra.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com estan els pressupostos de l’any 2019 i
pregunta sobre la distribució del superàvit del 2017 que es va aprovar en el ple del
novembre del 2018.
El Sr. Alcalde li respon que es mirarà de portar-ho aviat al Ple, i seguidament passa la paraula a la
Sra. secretària.
La Sra. Secretària explica que per llei s’ha de distribuir obligatòriament el superàvit i, com que
tenim un Pla d’ajust, i per tant, endeutament, cal ,com a regla general, destinar aquest superàvit a
reduir el nivell d’endeutament net, no obstant, si l’ajuntament està subjecte a la disposició
addicional 6a de la Llei orgànica estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, podrà destinar,
en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a
continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de
capacitat de finançament de l'exercici 2018, i si encara queda import aquest s’ha de destinar a
reduir endeutament net.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que si s’ha de posar un nom a un carrer sigui el nom
d’una dona.

•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta que va passar en un local de Torà, segons surt
al diari.
El Sr. Alcalde li respon que el propietari va llogar el local a uns xinesos com a magatzem tèxtil, a
l’Ajuntament no se’n tenia constància. El diumenge a la tarda es va sentir uns petards i una gent
els va veure i en van donar trasllat als mossos, també va venir Fecsa Endesa a canviar el
transformador 2 vegades i davant d’aquesta circumstància gens normal en van donar trasllat als
mossos, aquests van fer una investigació en tot detall i ens van informar després .
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu si s’està al cas amb el tema del socorrisme, ja que el
consell esportiu de la Segarra enguany ja no ho farà.
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El Sr. Alcalde li respon que sí que ja ens ho han comunicat.
• La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta si se sap qui va trencar la Creu de la Plaça de
la Creu.
El Sr. Alcalde li respon que no, ja es va presentar la denúncia, i que la restauració de la Creu
està molt avançada tal com sap el Sr. Màrius CODINA i CLOSA.
Seguidament, el Sr. Màrius CODINA i CLOSA, explica al Ple l’estat dels treballs i diu que serà
molt semblant a la vella.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta com s’ha trencat l’arbre de la Plaça del Vall.

El Sr. Alcalde li respon que no sap com es va trencar, i que el tros trencat se’l van endur.
•

La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que s’haurien de repassar els panys dels wc del
pavelló. També diu que els guardes de seguretat de la Festa del Brut i la Bruta no van fer
bé la feina de vigilància, i això s’hauria de vetllar més.

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 23:17 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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