ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 1/2020
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

17 de GENER de 2020
Ordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:00 hores
22:35 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
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:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
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:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de desembre de 2019).
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I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de la resolució d’alcaldia 243/2019 sobre el
nomenament del representant de la corporació al Consell Esportiu de la Segarra.
3.- Aprovació, si escau, de la moció de rebuig a la resolució de la junta electoral central
respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
4.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
5.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 02/10/2019.
6.- Informes d’alcaldia .
7.- Precs i preguntes.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES ANTERIORS (13 DE DESEMBRE
DE 2019).
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
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 RESOLUTIVA
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
243/2019 SOBRE EL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL
CONSELL ESPORTIU DE LA SEGARRA.
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 243/2019
SOBRE EL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL
ESPORTIU DE LA SEGARRA.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 243/2019 de data 12 de desembre de 2019 que consta del tenor
literal següent:
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“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 243/2019
NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSELL ESPORTIU DE LA
SEGARRA
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.
Atès que aquest consistori ha d’efectuar el nomenament del seu representant en el Consell
Esportiu de la Segarra.
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 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 òrgans col·legiats
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Torà al Consell esportiu de la Segarra
a la Sra. Isabel Torres Crespo, regidora d’esports, joventut, Festes, Participació ciutadana,
transparència i comunicació.
SEGON.- Ratificar aquesta resolució en el proper ple ordinari que se celebri.
TERCER.- Comunicar al Consell Esportiu de la Segarra el nomenament efectuat.“
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 243/2019 de data 12/12/2019.
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Torà al Consell esportiu de la Segarra
a la Sra. Isabel Torres Crespo, regidora d’esports, joventut, Festes, Participació ciutadana,
transparència i comunicació.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Esportiu de la Segarra, per al seu coneixement i
efectes.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris referents a aquest acord.
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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 quan hi ha canvi de legislatura es renova el Consell Esportiu de la Segarra,
entitat que es dedica a l’esport, la Sra. Isabel Torres Crespo, va comentar que volia assistir a
aquest Consell i com que hi havia una data concreta per presentar candidatures es va procedir a
efectuar el nomenament per resolució d’alcaldia en tant que és regidora d’esports.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA
ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM
TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
Nombre de regidors presents durant la votació: 7
Vots a favor: 7
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
“MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL
M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de
Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant
l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de
cessament del President del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir
l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la
llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies
administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat
de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política
al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva
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credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com
el Reglament del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que
hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en
data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras,
Carles Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del
Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels
eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha
de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat
civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i
exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació
de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics
pacífics i democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta
moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.”
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 que és una moció consensuada per les entitats municipalistes es porten al Ple i més
davant d’aquestes situacions tant injustes quan es fa un ús “fraudulent” de les normes, ja que la
JEZ no és la competent per inhabilitar .
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
el seu grup hi està d’acord i més davant una situació d’impotència del propi Govern i dels seus
representants.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), diu que el seu grup també hi està d’acord.
II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
4.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS/RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Acord: Donar compte al Ple de la següent relació de decrets/resolucions d’alcaldia:
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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
242/2019
243/2019
244/2019
245/2019
246/2019
247/2019

248/2019
249/2019

250/2019
251/2019
252/2019
253/2019
254/2019
255/2019
256/2019
257/2019
258/2019
259/2019
260/2019

DATA
TÍTOL
10/12/2019 Convocatòria Ple ordinari 13 desembre de 2019
12/12/2019 Nomenament de la representant de l'Ajuntament al Consell Esportiu
de la Segarra
12/12/2019 Convocatòria JGL dia 16/12/2019
16/12/2019 Aprovació factures per omissió de fiscalització.
18/12/2019 Aprovació nòmines de la paga extra de nadal
18/12/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina de la paga extra de personal i
de les liquidacions
20/12/2019 Aprovació de la bestreta i aixecament de l'objecció formulada per
intervenció
24/12/2019 Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució i justificació de
l'actuació "Connectivitat i accés a l'espai sobre muralla a través de l
aplaça Jaume Coberó de Torà" dins de la línia de subvencions per
a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019
30/12/2019 Incoació expedient de pròrroga del pressupost vigent
30/12/2019 Anul·lar i aprovar una nova liquidació tributària de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres
30/12/2019 Aprovació devolució ingrès indegut ICIO
30/12/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada Residència mes de desembre
30/12/2019 Aprovació de les liquidacions ingrés directe de la taxa per la
prestació servei estada a la llar d'infants mes de desembre
30/12/2019 Adjudicació contracte menor de serveis de Redacció de la revisió
del Pla director de l'aigua.
30/12/2019 Adjudicació contracte menor de subministrament. Enllumenat
públic. Renovació de les llumenàries nucli antic de Torà
30/12/2019 Expedient inici de contractació. Substitució clavegueram Plaça de
la Creu
30/12/2019 Aprovació nòmines mes en curs del personal
30/12/2019 Aixecament de l'objecció formulada per intervenció i continuar la
tramitació del pagament de la nòmina del mes en curs i liquidacions
30/12/2019 Aprovació pròrroga del pressupost vigent per a l'exercici 2020

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:
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta qui fa la revisió del Pla director.
El Sr. Alcalde li respon que és l’empresa Ecostudi.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta pel decret 256/2019.
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El Sr. Alcalde li respon que es va demanar 3 pressupostos, i el més econòmic va resultar Citelum,
SA que es qui té adjudicat el manteniment de l’enllumenat públic a aquesta zona a través de
l’ACM.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que es miri de posar una llum més càlida.
El Sr. Alcalde li diu que a la memòria ja es va contemplar que dins de la gamma d’enllumenat led
fos la més càlida.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si han anat a veure en un altre municipi com queda
aquest tipus d’enllumenat al casc antic per evitar eventuals queixes, i si han fet alguna prova pilot.
El Sr. Alcalde diu que fer-ne una per veure com queda si, surt més econòmic canviar-ho tot, més
que el “retrofit” sol, però es tracta d’aprofitar l’estructura de forja dels llums tal com són.
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, diu que també es demani la presència dels que tenen alguna
cosa a dir, com és l’Associació de Patrimoni (APACT) per si els hi agrada.
El Sr. Alcalde diu que per cada persona que va manifestar el seu rebuig quan es van canviar les
llums d’una part del casc antic quan va fer l’actuació l’INCASOL, n’hi va haver 10 que van celebrar
la renovació.
5.- DONAR COMPTE DE LES SEGÜENTS ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL:
02/10/2019.
Acord: Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local de data 02/10/2019
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 l’última acta aprovada de la Junta de Govern
Local, de l’última acta aprovada, la qual ha estat remesa a tots els regidors de la corporació,
juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
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:
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
pregunta quin import d’ICIO es va aprovar de l’expedient 48/2018.
Se li respon que la liquidació de l’ICIO està en el punt anterior de l’acord.
6.- INFORMES D’ALCALDIA .
•

Comissió de Vallferosa

El Sr. Alcalde informa que l’APACT ha entrat una sol·licitud recordant el compromís de constituir
una comissió de Vallferosa, proposant el nomenament de 5 membres de l’APACT deixant obert al
nomenament de més si fos necessari. Continua dient que es va mirar les formes de constitució
d’aquesta comissió, si es vol que sigui una comissió integrada per l’Ajuntament, només pot estar
formada pels/es regidors/es del consistori. Ara bé, hi ha una altra figura recollida en la normativa,
que seria crear un òrgan de participació que estaria presidit per un/a regidor/a de l’Ajuntament,
això però reduiria la representativitat de l’ajuntament. Explicat això, seguidament es planteja
l’opció de fer una “comissió informal” formada per 5 membres: Ajuntament, APACT i amics de la
Torre de Vallferosa.
La Sra. Laia CEREROLS i SALA, regidora del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS), diu que
serà com un grup de treball.

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

El Sr. Alcalde diu que per part de l’APACT com dels Amics de la Torre de Vallferosa els facin
arribar la proposta dels membres que en formaran part, respecte l’ajuntament es proposa les
regidores, la Sra. Isabel Torres Crespo, la Sra. Laia Cererols Sala, i el regidor el Sr. Xavier
Niñerola Xuclà.
7.- PRECS I PREGUNTES.
•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, portaveu del grup municipal de Junts per Torà (JUNTS),
demana disposar de la documentació impresa del Ple el mateix dia de la convocatòria ja
que sovint té problemes amb el correu electrònic.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta quan està previst aprovar el pressupost i si es
vol fer participatiu demana que es faci arribar l’esborrany amb temps per tal de què el seu
grup pugui fer-hi aportacions.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que han sortit les convocatòries de l’IEI i que hi ha
línies de patrimoni.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta com està el tema de la muralla.
El Sr. Alcalde li respon que de la part de la muralla que correspon a la restauració que és un
cost de (76.000 €) de moment només tenim una subvenció del Departament de Cultura d’un
import de 16.000,00 €. Respecte la Convocatòria IEI de l’any passat no ens han donat res,
estem mirant altres cofinançaments, per tal de què s’hagi de posar el mínim de fons propis.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu si està pensat demanar a l’IEI aquesta part de
finançament.
El Sr. Alcalde li diu que hi ha una l’altra opció que s’ha de decidir en breu i en funció del que es
decideixi es farà una cosa o altra. Ara abans de fer l’obra s’ha de fer una excavació
arqueològica a la part que dona a la capella del Roser que cultura ha dit que cal fer. De
moment, el que tenim subvencionat o finançat és el menys falta fa.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu si es pot presentar a l’ 1,5%.
El Sr. Alcalde li diu que s’intentarà demanar tot el que sigui possible.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, pregunta com està el tema de l’aigua ja que va sortir a la
premsa que Torà s’abastaria del Solsonès.
El Sr. Alcalde diu que l’obra que està finançada, i que urbanisme ens va dir que s’havia de
tramitar com un PEU autònom, CTUL ens van trucar dient que renunciéssim a la tramitació
del PEU autònom perquè s’ha aprovat una normativa nova que permet la possibilitat de
tramitar-ho com un PAE ja que és més àgil la seva tramitació. Al PUOSC s’ha presentat una
obra d’aigua i a l’ACA també s’ha demanat una subvenció per subministrar una part del
municipi perquè CASSA, SLU té problemes per poder subministrar-hi aigua.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, demana que els temes que es van parlant en cada Ple,
també se’ls vagi informant de les gestions que s’han dut a terme al respecte, que s’agraeix
la oportuna explicació que dona, però es vol saber quins es van resolent i quins no, com
són les llums, les tanques al poble...
El Sr. Alcalde respecte el tema de la farola diu que si l’ajuntament no té contractat la
reclamació de danys, no hi ha res a fer, la nostra companyia no pot fer-hi res.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que d’un romanent que va quedar de la liquidació del
2017 es va decidir en un ple fer tota una sèrie d’actuacions, però algunes coses no es van
acabar de fer com són els vestuaris de les piscines.
El Sr. Alcalde li diu que no hi va haver temps per poder fer la memòria tècnica.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que si es fa una actuació a les piscines sigui per fer
unes piscines inclusives i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
El Sr. Alcalde li diu que al tancar tard llavors no tens massa marge.
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•

La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que el romanent que va quedar va anar per eixugar
deute, ja sap que per llei s’ha de destinar a això.
El Sr. Alcalde diu que es va fer aquesta reunió prèvia per després aprovar-ho pel Ple, entre els
regidors/es van anar fent propostes, s’havia d’aprovar l’expedient de contractació i no hi va
haver temps material per dur-ho a terme i es va poder acabar executant el que estava més
avançat i ja es disposava d’una memòria tècnica. No obstant, ell en aquesta reunió ja va dir
que era difícil poder dur a terme totes les propostes.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que si ja es veia que era difícil de fer-ho no s’hauria
d’haver fet les propostes.
• La Sra. Isabel TORRES CRESPO, portaveu del grup municipal d’Endavant Torà- Primàries
Catalunya ( PRIMÀRIES), diu que les piscines quan es facin seran inclusives.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, agraeix que s’hagi posat llum als fanals, però encara queden
coses pendents com és l’arbre de la muralla.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, diu que el poble fa pena, que s’haurien d’esporgar els arbres
de la residència.
El Sr. Alcalde, li respon que s’esporgaran.
• El Sr. Felip DURAN BLASI, es queixa ****
• Els regidors, la Sra. Isabel TORRES CRESPO, la Sra. Laia CEREROLS SALA i la Sra.
Montserrat MIRÓ FOIX , es ******,
El Sr. Xavier NIÑEROLA XUCLÀ, els hi diu ****
• El Sr. Felip DURAN BLASI, diu *****que *****
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu q*****
El Sr. Xavier NIÑEROLA XUCLÀ, diu que ****.
• La Sra. Mercè VALLS QUEROL, diu que la *****
El Sr. Alcalde els hi diu ****
• Els regidors es queixen de l’espai destinat a escombraries.
En compliment de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, estenc la present acta.

Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 22:35 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
Tal com es tradició seguidament es transcriuen les intervencions del públic:

Intervencions del públic
Des de el públic es demana/pregunta/es diu:
• Felicita que es reconegui que hi ha un problema de neteja, en el proper Ple demanarà
saber qui s’encarregarà de controlar això.
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•

Es diu que ja s’han vist que hi ha les actes dels plens a la seu electrònica , i es felicita a la
Sra. Secretaria perquè es veu que hi ha molta feina en la seva elaboració perquè hi ha
molta normativa.
• Respecte els fanals del nucli antic, li sembla que els hi falta vidres, per aquest motiu hi ha
massa llum, no sap qui els assessora, i s’ofereix per buscar altres alternatives tècniques.
El Sr. Alcalde diu que els fanals nous tots van sense vidre, hi ha una normativa d’il·luminació
mínima, i també cal mirar si els altres llocs les llums són de led o no.
• Comissió per Vallferosa, demana que sigui dinàmica.
• Lamenta el poc finançament obtingut en l’actuació de la muralla, no entén com una
actuació que és urgent no s’obtingui finançament.
El Sr. Alcalde li diu que si ens basem en les declaracions de la Consellera de Cultura, en cap
moment va dir que aquesta actuació fos urgent. El poc finançament rebut del Dep. de Cultura
és degut a què alhora de presentar la sol·licitud, la convocatòria al va sortir més tard que la
convocatòria de l’IEI ( que es va demanar el màxim de subvenció 50.000 €), ens va obligar a
tenir de sol·licitar només uns 25.000 €, perquè era el màxim que es podia demanar per no
incórrer en sobre finançament, això és així perquè el Dep. de Cultura t’obliga a posar en la
sol·licitud totes les subvencions que s’han sol·licitat per l’actuació independentment que siguin
imports sol·licitats no els concedits, i creiem que això no ens va afavorir perquè cal tenir en
compte que normalment se sol donar menys del que es demana, i per altra banda, el fet de
demanar 50.000 € a l’IEI, va fer que l’actuació no és viable econòmicament i no obtingués la
puntuació suficient per donar-te alguna cosa.
• Es demana que aquesta actuació es posi com a prioritària.
• Es pregunta si el Consistori fa un programa de les actuacions que tenen previst fer durant
l’any, actuacions prioritàries, actuacions en el patrimoni, etc.
El Sr. Alcalde diu que en comparació amb anys anteriors s’han fet coses a nivell de patrimoni.
• Respecte a la Rehabilitació de l’antic casal parroquial en una acta s’ha llegit que les obres
s’iniciaran el 2022.
El Sr. Alcalde diu que la subvenció del PUOSC es resoldrà el mes de maig i això no donaria el
temps suficient per poder fer aquesta obra, a més, s’haurà de complementar el finançament
amb altres línies de subvenció, llavors calculant tot això es va posar una anualitat més
llunyana.
• Es diu que en la legislatura 2011-2015 també es van fer coses per defensar el patrimoni,
entre elles l’empedrat del casc antic.
• Diu que es tingui en compte el que passa amb la font .
• Diu que tots els carrers, carreteres i camins són de l’Ajuntament i hi ha un camí darrera de
l’ajuntament que està molt malament i creu que s’hauria d’arreglar.
• Diu que la Peixera ha sigut la vida del poble i ara hi ha una persona que ho llaura i en fa un
ús privat d’una cosa que no és seva i des de l’Ajuntament s’hauria de mirar.
• Diu que al municipi hi ha altres BCIN’s com són el Castell de Llanera, el Castell de l’Aguda,
el Monestir de Cellers, la muralla de Torà, l’església de St. Martí de Llanera, no sols hi ha
la Torre de Vallferosa, tots aquests monuments s’haurien de cuidar i els que són de
propietat privada obligar-los a què hi fessin un manteniment.
Acaben les intervencions del públic essent les 23:10 h.
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