ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Sessió: Extraordinària
Data:
20 DE FEBRER DE 2015
Lloc:
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’ inici:
13:02 hores
Hora d’acabament:
16:13 hores
Presidenta: Sra. Mercè VALLS i QUEROL.
Regidors/res assistents: Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Regidors convidats: Sr. Felip DURAN BLASI,
Regidors absents que s’han excusat: Sr Ramon GARRIGA i TEJERO, i Sr. Màrius CODINA
i CLOSA,
Regidors absents que no s’han excusat: Cap.
Secretari Interventor:
Joan Balcells Soriguera
Es fa constar que la sessió de la Junta de Govern es constitueix vàlidament en existir el
quòrum d’assistència legal establert a l’art. 113.1.c del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Oberta la sessió, la Sra. Alcaldessa-Presidenta demana al Secretari que llegeixi l’ordre del
dia, passant tot seguit a tractar els següents assumptes:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LLICÈNCIES D’OBRES SOL·LICITADES
EXP.

SOL.LICITANT OBRA

PRESSUPOST

ICIO

-

-

OBRA A EXECUTAR :

15

RAMADERA D’ANOIA
SEGARRA SA

6

KNAUF GMBH

7.420,00 €

222,60 €

Realització de sis sondejos d’investigació

8

MIRAMUNT VILASECA,
JOAN

826,00 €

40,00 €

Repàs de teulada (Av/ Solsona, 156)

Sol·licitud Pròrroga Llicència 29/2012.

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels membres presents les llicències
Urbanístiques, tenint en compte tots els condicionants requerits per l’informe
tècnic corresponent.
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2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES RELACIONS DE FACTURES I PAGAMENTS.
De conformitat amb el que disposen els articles 21.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim local i 53.1 g) del Text Refós de la Llei municipal i de
Règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del R.D. Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals i 60 del R. D. 500/1990, de 20 d’abril, i en concordança amb les Bases d’execució del
Pressupost General de l’exercici actual i en referència al decret de 4 de juliol de 2011 en que
s’acorda la delegació a la Junta de Govern Local d’aquesta competència, la Junta de Govern
Local per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions incloses en
els annexos corresponent a obres, subministraments i serveis efectuats a l'Ajuntament que
es detallen per un import total de 18.808,40 € (Relació núm 2) i 54.181,37 € (Relació núm 3)
SEGON.- L’ordenació de pagaments s’efectuarà de conformitat amb la disposició de fons de
la Tresoreria procedint-se, a l’efecte, per l’alcaldia a la confecció de les corresponents
propostes de pagament de les obligacions reconegudes i liquidades que han estat
aprovades.

3.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES PER A LA CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR UNA PLAÇA D’AUXILIAR
ADMINISTRATIU
Atesa la necessitat de constituir una borsa de treball per cobrir les possibles vacants dels
llocs d’auxiliar administratiu per diferents causes sobrevingudes com baixes per malaltia, per
maternitat, etc.
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal que va
conformar la borsa de treball per a cobrir un lloc d’auxiliar administratiu i de conformitat amb
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la
constitució d’una borsa de treball per a cobrir un lloc d’auxiliar administratiu en els termes en
que figuren en l’expedient.
Segon.- Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir les places
d’auxiliar administratiu per diferents causes sobrevingudes com baixes per malaltia, per
maternitat, etc.
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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4.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I LES BASES PER A LA CONSTITUCIÓ
D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL JARDÍ”
Atesa la necessitat de constituir una borsa de treball per cobrir les possibles vacants dels
llocs d’educador/a infantil per diferents causes sobrevingudes com baixes per malaltia, per
maternitat, etc.
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal que va
conformar la borsa de treball per a la Llar d’infants municipal “El Jardí” i de conformitat amb
l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la
constitució d’una borsa de treball per a la Llar d’infants municipal “El Jardí” en els termes en
que figuren en l’expedient.
Segon.- Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir les places
d’educador/a infantil per diferents causes sobrevingudes com baixes per malaltia, per
maternitat, etc.
Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

5.- APROVACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES I SERVEIS PER A REFORÇ DE LES
TASQUES DE COMPTABILITAT
Atesa la necessitat sol·licitada per part del secretari interventor d’actualitzar les feines de
comptabilitat, per a poder acomplir els terminis de presentació de la liquidació del pressupost
i elaboració del Compte General, així com dels informes de morositat exigits pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que el mateix Ajuntament ha contractat amb anterioritat els serveis del Consell
Comarcal de La Segarra, i els treballs han estat desenvolupats satisfactòriament per la Sra.
Eva Tort Cazorla.
Examinades les necessitats urgents i inaplaçables de l’entitat, i de conformitat amb l’article
21.1.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el contracte per obra i serveis, de la Sra. Eva Tort Cazorla, per a tasques
de comptabilització a raó de 8 h/setmana, fins a acomplir els treballs de tancament de
l’exercici.
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Segon.- Notificar-ho a la interessada.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la qual com a Secretari municipal en
dono fe.
L’Alcaldessa Presidenta,

El Secretari,

MERCÈ VALLS QUEROL.

JOAN BALCELLS SORIGUERA .
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