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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ 
 
DIA:             5 de FEBRER de 2016 
SESSIÓ:       Ordinària 
LLOC:          Sala d’actes de l’Ajuntament 
HORA D’INICI:    20:30 hores 
HORA D’ACABAMENT:  22:30 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 
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe) 
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ 
Sr. Roman RAGA i LLEIDA 
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Sra. Mercè VALLS i QUEROL  
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS  
Regidors no adscrits: 
Sr. Màrius CODINA i CLOSA 
 
Sra. Secretària Interventora Accidental: 
Núria Castellà Gou 
 
ABSÈNCIES  
Relació de regidors que han justificat la seva absència: 
Cap 
Relació de regidors que no han justificat la seva absència: 
Cap. 
 
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal 
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).  
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Desenvolupament de la Sessió: 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents: 
 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (15 de gener de 2016). 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acord per deixar de formar part de l’Agrupació de 
Defensa Forestal “La Segarra” i promoure la creació d’una nova Agrupació de 
Defensa Forestal. 
3.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança reguladora de transparència i 
administració electrònica de l’Ajuntament de Torà.  
4.- Aprovació inicial, si s’escau, de la memòria tècnica valorada “arranjament dels 
danys produïts per l’aiguat del 2 de novembre de 2015 al municipi de Torà”. 
5.- Donar compte de la relació de decrets.  
6.- Informes d’alcaldia. 
7.- Precs i preguntes 
 

 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR ( 15 de gener de 2016) 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació: 15 de gener de 2016  
 
Intervencions: 
La Sra. Mercè Valls Querol efectua unes correccions de transcripció en les seves intervencions. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9. 
Vots a favor: 9.  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dóna 
per llegida i s’aprova l’acta de referència, amb inclusió en el redactat definitiu de la mateixa les 
correccions esmentades. 
 
 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD PER DEIXAR DE FORMAR PART DE 
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “LA SEGARRA” I PROMOURE LA CREACIÓ 
D’UNA NOVA AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL.  
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
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“El passat divendres 8 de gener a les 19h a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Torà hi va haver 
una primera reunió entre propietaris forestals, voluntaris i representants de l'Ajuntament per 
intercanviar opinions i també per informar d'aquesta proposta i establir les línies d'actuació. 
En aquesta reunió en què hi assistiren 20 propietaris forestals es va aprovar per unanimitat dels 
presents l'acord de deixar de formar part de l’ADF “La Segarra” i alhora crear una nova ADF.  
  
D’acord amb l’art.3.2 de l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les Agrupacions de 
Defensa Forestal (ADF) estableix que per constituir una nova ADF caldrà que estiguin 
representats com a mínim el 20% dels titulars forestals de l’àmbit en qüestió o que la superficie 
agrupada representi almenys el 30% del total de superficie forestal. Així mateix, serà necessari 
que hi formin part l’Ajuntament o els Ajuntaments dels termes municipals agrupats. Cada 
Ajuntament no pot formar part de més d’una ADF.  
  
Es fa constar que la signatura d’aquesta proposta substitueix l’informe de secretaria als efectes 
previstos per l’article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l’article 173 i 175 del Reial Decret 
2568/1986, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.q i 47.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL); 52.2.q, i 114.3.d del Decret legislatiu 2/2003, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) i resta de normativa aplicable, la competència per l’adopció d’aquest acord és el Ple 
de l’Ajuntament amb quòrum de majoria Absoluta. 
  
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
  
PRIMER.-  Aprovar que el municipi de Torà deixi de formar part de l’Agrupació de Defensa 
Forestal “La Segarra”.  
  
SEGON.- Promoure la creació d’una nova Agrupació de Defensa Forestal junt amb el municipi de 
Biosca.  
  
TERCER.- Notificar, individualment aquest acord, si s’escau, a les parts interessades, titulars 
forestals del municipi de Torà que formen part actualment de l’ADF “La Segarra”, a  l’Ajuntament 
de Biosca i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, als efectes oportuns. 
  
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde, o al regidor/a en qui delegui, per atorgar aquells documents i 
efectuar aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord 
  
CINQUÈ.-  Publicar aquest acord durant 20 dies mitjançant edicte en el BOP, a fi que qualsevol 
interessat pugui presentar al·legacions o reclamacions. “ 
 
 
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 explica les gestions efectuades respecte aquest punt de l’ordre del dia basades en 
els passos a seguir per dur a terme l’execució de l’acord, li van indicar que primer de tot 
l’ajuntament havia de deixar de formar part de l’ADF per posteriorment adherir-se a una de nova. I 
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una vegada adoptat l’acord cal comunicar-ho també als socis , seguidament el Sr Alcalde es 
dirigeix a la resta de regidors per si algun vol efectuar alguna modificació a les propostes de 
l’acord. 
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de CiU, pregunta si s’ha 
mirat la possible integració dels altres municipis en l’agrupació.  
El Sr. Alcalde diu que a part de Biosca sembla que Sanaüja també hi estaria interessat, per aquest 
motiu el nom podria ser la ”Vall del Llobregós”, en aquest cas en el supòsit que s’interessés en 
tindria prou amb un sol acord.   
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, pregunta si Ivorra també mostra el mateix interès.  
El Sr. Alcalde li respon que Ivorra està junt amb Estaràs i St. Guim de Freixenet.  
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si també inclou Pujalt.  
El Sr. Alcalde diu que Pujalt està amb una altra ADF i tenint en compte que pertany a una altra 
comarca potser no seria possible i encara menys pel tema dels límits provincials, per aquest motiu 
es va dir Biosca i Torà; ara si en un futur hi hagués l’interès de més municipis per adherir-se 
aquestes noves incorporacions s’aprovarien pel Ple.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta sobre el material i el seu finançament.  
El Sr. Alcalde diu que segurament l’ADF “La Segarra” ens demanarà alguna cuba perquè 
consideren que Torà està sobre equipat, però prèviament es requereix l’autorització del 
Departament d’Agricultura, que és l’encarregat de resoldre aquesta tipologia de conflictes, i 
d’acord amb les converses mantingudes amb ells, en cap moment autoritzarien cap traspàs de 
material, per tant, cadascú es quedaria amb el que té. 
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL diu que recorda precedents a la comarca  en què s’ha resolt 
d’aquesta forma.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), pregunta a la Sra. Mercè VALLS i QUEROL si en 
l’anterior legislatura hi ha haver alguna reunió sobre aquest tema.  
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), diu que els propietaris i socis ho havien manifestat moltes 
vegades la voluntat de marxar de l’ADF de La Segarra.  
El Sr. Alcalde diu que qui ha sol·licitat això són els propietaris, els socis i els voluntaris.  
 
 
3. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.  
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“Mitjançant l’aprovació de l’ordenança reguladora de transparència i administració electrònica es 
pretén donar compliment el marc normatiu entorn a l’ús del mitjants electrònics i establir els 
instruments i les regles necessàries per afavorir la plena incorporació dels mitjans electrònics en 
l’activitat administrativa, tot tenint en compte les innovacions en matèria de règim jurídic i 
procediment.  
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La promulgació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, obliga a les administracions a possibilitar als ciutadans que puguin gaudir del dret de 
l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).  
 
Pel que afecta a la transparència, darrerament s'han aprovat normes d'una importància cabdal, 
com són la Llei 19/2013, de 19 de novembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 
i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, del 
Parlament de Catalunya, d'obligat compliment per part de les administracions públiques, com és 
l’Ajuntament de Torà.  
 
Atès que es considera necessari aprovar aquesta ordenança per posar en funcionament el règim 
jurídic bàsic de l'administració electrònica i de la transparència a l’Ajuntament de Torà. D'aquesta 
manera, les disposicions contingudes fixen els mecanismes per una implantació progressiva però 
eficient de l'administració electrònica i de la transparència.  
 
Atès que el procediment d'aprovació de les ordenances, que regeix per l’Ajuntament, exigeix una 
aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d'audiència als interessats, si 
s'escau, i l'aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.  
 
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament l'aprovació d'aquesta ordenança, sense que sigui 
necessari un quòrum específic només requereix l'aprovació per la majoria simple, sense que 
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LRBRL).  
Atès que l'article 1781.1.C del TRLMRLC, disposa que les ordenances s'entendran aprovades 
definitivament amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la 
informació pública i l'audiència als interessats subsegüent a l'aprovació inicial.  
 
Es fa constar que la signatura d'aquesta proposta substitueix l'informe de secretaria als efectes 
previstos per l'article 179.1.b del TRLMRLC, en relació amb l'article 173 i 175 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals (ROF), atès que reuneix els requisits que aquestes normes exigeixen.  
De conformitat amb l'article 22.2.d de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL) i l'article 52.2.d del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). Així mateix, d'acord amb el procediment 
establert en els articles 49, 65 i 70 de la LRBRL i 58 a 66 del Decret 179/1995, Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS); i la resta de normativa aplicable.  
 
Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de Transparència i Administració 
Electrònica de l’Ajuntament de Torà.  
 
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant 
publicació al BOPL, DOGC, web i tauler d'anuncis del l’ajuntament i en un mitjà de comunicació 
escrita diària, i fer l'advertiment que si no és objecte de reclamacions o al·legacions durant el 
termini abans esmentat, es considerarà aprovat definitivament.  
 
TERCER.- Aprovat definitivament l'expedient es trametrà l'acord d'aprovació definitiu i còpia 
íntegra del text aprovat a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, i 
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transcorreguts quinze dies des de la tramesa, es procedirà a publicar el text íntegre de 
l'Ordenança al BOPL i un de referència al DOGC.  
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde a per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i 
execució d'aquest acord.” 
 

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 passa la paraula a la Sra. Secretària perquè expliqui l’obligatorietat d’aprovar 
aquesta ordenança.  
La Sra. Secretària fa constar que arran de la creixent implantació de les TIC en l’activitat 
administrativa i legislativa, és necessari l’aprovació d’aquesta ordenança per tal de donar 
compliment al nou marc normatiu que afecta a les administracions públiques. 
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si la implementació d’aquesta normativa serà possible 
per Torà.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que la feina no serà tanta com sembla, i cal tenir 
en compte que al començament per penjar la documentació, es tindrà el suport de la Diputació de 
Lleida.  
El Sr. Alcalde, diu que la llei de transparència pot comportar molta feina per l’ajuntament.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de CiU, diu d’incloure en 
l’enunciat del punt de l’ordre del dia “inicial” quedant “Aprovació inicial, si s’escau,…” , d’acord amb 
el consentiment del Sr. Alcalde, aquesta apreciació s’inclou en el redactat definitiu de l’acta. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA 
“ARRANJAMENT DELS DANYS PRODUÏTS PER L’AIGUAT DEL 2 DE NOVEMBRE DE 2015 
AL MUNICIPI DE TORÀ”. 
 
Nombre de membres presents durant la votació: 9 
Vots a favor: 9  
 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu, 
 
“Atès el Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Segarra han redactat el document tècnic titulat 
Memòria tècnica valorada “arranjament dels danys produïts per l’aiguat del 2 de novembre de 
2015 al municipi de Torà” amb un pressupost d’execució per contracta de 131.694,48 € (Iva 
inclòs).  
 
Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
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Atès l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la memòria tècnica Valorada “Arranjament dels danys produïts per 
l’aiguat del 2 de novembre de 2015 al municipi de Torà” elaborada per l’Àrea tècnica i territorial del 
Consell Comarcal de la Segarra, amb un pressupost per contracta de 131.694,48 € (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 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.  
 
TERCER. Publicar aquest acord en la web municipal.  
 
QUART. Trametre la memòria tècnica valorada als diferents organismes i institucions de la 
Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya i de l’Estat, per sol·licitar un ajut econòmic.” 
 
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 si la memòria s’aprova després de l’exposició pública es presentarà en els 
diferents organismes per tal de sol·licitar un ajut.  
El Sr. Josep Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta si aquesta memòria només incorpora els camins de les 
pluges del passat 2 de novembre.  
El Sr. Alcalde, li respon que aquesta memòria recull l’arranjament de tots els camins, les 
reparacions d’urgència es va presentar a la subdelegació del Govern. Fa uns dies que la 
Consellera de Governació va visitar la comarca i va comentar que sortiran convocatòries per 
arreglar els camins  que es van danyar amb les pluges del 2 de novembre.  
El Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS, regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), diu que 
el torrent de Cellers està brut.  
El Sr. Alcalde diu que ja s’ha rebut l’autorització per poder-lo netejar. Afegeix també que pocs dies 
abans de les pluges una empresa subcontractada per un banc va venir a netejar unes cases i van 
abocar la brutícia per diferents indrets del poble i un potser va ser aquest. El Sr. Alcalde li agraeix 
el seu advertiment i diu que es netejarà.  
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS.  
 
 
S’adjunta la relació de decrets pendents de donar-ne compte al Ple: 
 

 
NÚMERO 

 
DATA 

 
TÍTOL 

1/2016 18/01/2016 Recuperació de l'import equivalent a la part proporcional 
corresponent a 48 dies de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012  

2/2016 25/01/2016 Convocatòria Junta de Govern Local 
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3/2016 27/01/2016 Designació dels locals electorals- Eleccions agràries 2016 

4/2016 27/01/2016 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells- 
Eleccions agràries 2016 

5/2016 27/01/2016 Reserva de llocs per a actes de la campanya electoral- Eleccions 
agràries 2016 

6/2016 28/01/2016 Esmena del decret núm. 60/2015 sobre la delegació de les funcions 
de secretaria intervenció  
 

7/2016 29/01/2016 Resolució Borsa de treball auxiliar administratiu- febrer 2016  
 

8/2016 29/01/2016 Resolució Borsa de treball Llar d'infants municipal "El Jardí" - febrer 
2016  

 
 
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 Ma ALSINA i SIMÓ, regidor i portaveu del grup municipal de Independents per a la 
Segarra - Junts per Torà (InSe), pregunta sobre el decret 7/2016. 
El Sr. Alcalde, li respon que són els resolucions de les borses de treball que resten obertes , i això 
implica que cada mes has de resoldre la seva composició i actualitzar les dades.  
 
 
6.- INFORMES D’ALCALDIA  
 
a) Convocatòria de la Comissió de l’aigua.  El Sr. Alcalde explica l’ordre del dia de la convocatòria 
als regidors que no hi van ser; l’objecte de la reunió era aprovar la signatura d’un manifest que li 
havia fet arribar l’alcalde St. Ramon, i per unanimitat dels assistents es va acordar no signar dit 
manifest.  
b) Convocatòria de la comissió del canvi de comarca. El Sr. Alcalde diu que seguidament es va 
convocar aquesta comissió degut al nou Parlament, pregunta al Ple si es vol tornar a sotmetre a 
votació l’acord sobre el canvi de comarca,  donat que ha canviat la composició del consistori o si 
es pren com a vàlida la votació efectuada el març del 2015. Diu que per qüestions pràctiques 
potser s’hauria de reduir la composició d’aquesta comissió ja que en formen part tots els regidors 
de l’ajuntament i si s’han d’anar a reunions establir un dia que vagi bé a tothom pot resultar una 
mica complicat, malgrat tot, es farà el que determini el Ple.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de CiU, diu que les 
reunions vindran donades i això pot comportar problemes de disponibilitat, també diu que tota la 
documentació administrativa està presentada i donada la temporalitat del govern de la Generalitat, 
ara només caldria instar al departament a què resolgui.  
El Sr. Roman RAGA i LLEIDA, regidor del grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts 
per Torà (InSe), diu que té poca fe en què això es resolgui, però en tot cas s’ha d’estar a sobre. 
També pregunta si en el cas que el Parlament aprovés una llei es faria un referèndum. 
El Sr. Màrius CODINA i CLOSA, regidor no adscrit, pregunta si el Solsonès ho haurien de votar. 
El Sr. Alcalde li respon que l’aprovació del Solsonès ja la tenim de l’any 2010. 
c) Assamblea del regants de les Merites. El Sr. Alcalde diu que la setmana vinent, el dia 12 de 
febrer de 2016, es celebrarà l’assamblea per tal de constituir una Junta.  
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d) Col·loqui sobre els resultats de les proves el Carboni 14 a la Torre de Vallferosa. El Sr. Alcalde 
explica que el divendres 19 de febrer vindran 6 tècnics (incloïent els redactors del projecte) a 
explicar els resultats de les proves. 
  
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL, regidora i portaveu del grup municipal de CiU, pregunta si hi ha 
hagut alguna conversa amb l’empresa Pinsos Bagà. 
El Sr. Alcalde, li respon que es va assabentar de la notícia el divendres i va parlar amb el Sr. 
Ramon Bagà.  
La Sra. Mercè VALLS i QUEROL pregunta sobre el contenciós administratiu del Sr. Oriol.  
El Sr. Alcalde diu que l’advocat va repassar tot l’expedient i va sol·licitar l’informe d’un enginyer 
industrial sobre la tipologia de manteniment  que requeria el pou, si era precís tenir-hi un accés per 
entrar amb màquina pesant. Ara cal esperar a la resolució del judici.  
 
Intervencions del públic 
 
Des del públic es pregunta sobre l’actuació en el torrent de Cellers. 
El Sr. Alcalde respon que es farà en una zona propera al sòl urbà.  
Des del públic es pregunta sobre la publicitat en la web.  
El Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, regidor del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), li respon que s’ha tingut de treure tot pel tema de la llei 
de protecció de dades personals, i properament es tornarà a penjar de forma anonimitzades.  
Des del públic es diu que ha aparegut una porta al camí públic dels hort de les Merites, (el Sr. R. 
S) explica que inclòs s’ha vist amenaçat verbalment pels qui presumptament han col·locat aquesta 
porta, manifesta que aquest camí abans era més estret i ara l’han adaptat a un ús privat.   
 
 
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,                                                              L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
Núria CASTELLÀ i GOU      Magí COSCOLLOLA i ANDREU  
   
 


