ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Sessió: Ordinària
Data:
4 DE SETEMBRE DE 2015
Lloc:
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’ inici:
12:00 hores
Hora d’acabament:
14:02 hores
Alcalde: Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU
Regidors/res assistents: Sr. Joan CLOSA i VILADRICH i Sr Jordi DURAN i BAGAN
Regidors convidats: Cap.
Regidors absents que s’han excusat: Sra Maria Angeles LOUZAN i VAZQUEZ.
Regidors absents que no s’han excusat: Cap.
Secretari Interventor acctal:
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, el Sr. Alcalde demana al Secretari que llegeixi l’ordre del dia, passant tot
seguit a tractar els següents assumptes:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
2.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES
3.- APROVACIÓ DE FACTURES
4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 CORRESPONENT A LA REFORMA
DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
5.- APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE DETERMINADES SITUACIONS CONTRACTUALS
6.- APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL PER AL CONCURS PER A COBRIR
INTERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
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PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR
De conformitat amb el què estableix l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, es dona per llegida
l’acta de data 28 de juliol de 2015, i s’aprova l’acta de referència, sense cap observació ni esmena per
part de cap regidor.

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LLICÈNCIES D’OBRES SOL·LICITADES
Antecedents
Atenent les sol·licituds per llicències presentades següents:

NÚM.
EXP.
41
42
44
33

SOL·LICITANT
BARNIOL ESTANY, XAVIER
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EDIFICI C/
LES ERES NÚM 18-20
MAS POLA, FRANCISCO
GUERRERO, RAFAEL

DATA
SOL·LICITUD

UBICACIÓ

14/08/2015
04/08/2015
25/08/2015
22/06/2015

Fonaments de dret
D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl
definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya (la remissió ha d’entendre’s feta al Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme). Aquestes llicències
s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i
ordenances municipals i al planejament.
D’acord amb l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei,
pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització
del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o d’enderrocament d’obres. I l’article 14.1 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
estableix que les llicències s’atorguen d’acord amb les previsions de la legislació i el planejament
urbanístic vigents en el moment de la seva resolució, o en la data en què s’entenen produïts els
efectes de la manca de resolució expressa de la sol·licitud.
D’acord amb l’article 188 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, el procediment per a l’atorgament de
les llicències s’ajustarà al que estableix la legislació de règim local i ha d’incorporar els informes de
caràcter tècnic i jurídic, així com l’informe del secretari o secretària de l’ajuntament si els informes
anteriors són contradictoris o manca altra assistència lletrada. La remissió que fa aquest article a la
legislació de règim local s’ha d’entendre feta als articles 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
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D’acord amb l’art. 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), la sol·licitud de llicència d’obres s’ha
d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini de dos mesos per a obres amb projecte i un
mes per a obres sense projecte.
D’acord amb l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l’art. 5.2
d’aquest mateix Decret legislatiu i llevat dels casos previstos a l'article 9.8 del Text refós de la Llei del
sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
Atès que totes les llicències per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per
acabar-les. Si no es fixa l'esmentat termini, aquest serà d'un any per iniciar-les i de tres anys per
acabar-les, tal i com determini l'article 189.1 de Decret legislatiu 1/2010 (TRLU) i, en el mateix sentit,
l'article 37.1 del Decret 64/2014 (RPLU). Un cop transcorregut el termini per començar o acaba les
obres, incloses les seves pròrrogues sense que hagin estat iniciades o acabades, les llicències
caduquen, d'acord amb l'art. 37.2 RPLU, el qual afegeix que les llicències han de contenir
l'advertiment de caducitat corresponent.
D’acord amb els articles 100 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei d’hisendes locals, la realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi
la corresponent llicència urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, sens perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística
D’acord amb els articles 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei d’hisendes locals, i l’article 6 de l’Ordenança fiscal núm. 9, aprovat en data 16 de gener de
2015, es pot exigir la taxa corresponent per la concessió de la llicència urbanística.
D’acord amb els art. 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, 72 del ROAS i 43 del Reglament d’organització i funcionament dels ens locals, l’òrgan
competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, però que a través de decret de 8 de juliol de
2015 s’acorda la delegació a la Junta de Govern Local d’aquesta competència,
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
2.1. Concedir la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer, a les
persones següents:

NÚM.
EXP.

SOL·LICITANT

41

BARNIOL ESTANY, XAVIER

42

44

ASSOCIACIÓ
DE
VEÏNS
EDIFICI C/ LES ERES NÚM
18-20
MAS POLA, FRANCISCO

33

GUERRERO, RAFAEL

UBICACIÓ

OBRA A REALITZAR
Obra menor. Arranjament, arrebossat
i pintat de la tanca de la casa
Obra menor. Substitució de canals
(60 m) i de baixant (40 m)
Obra menor. Pavimentació interior de
l’entrada (25 m2), substitució de les
teules malmeses de les cobertes de
casa i cobert i neteja de canals
Obra menor. Pavimentació de part de
muret de la tanca
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2.2. Les condicions particulars, de conformitat amb el planejament general en vigor determinat per les
normes subsidiàries, a què es subjecten les anteriors llicències, són les que es relacionen tot seguit:

NÚM.
EXP.

SOL·LICITANT

41

BARNIOL ESTANY, XAVIER

44

MAS POLA, FRANCISCO

UBICACIÓ

CONDICIÓ
La tanca ha de seguir l’alineació que
consta en el plànol d’ordenació.
Les noves teules han de ser similar
en color a les existents.

2.3. Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real i efectiu de l’obra
una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que procedeixin, s’aproven les
liquidacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb les dades següents:

NÚM.
EXP.
41
42

44
33

SOL·LICITANT
BARNIOL ESTANY, XAVIER
ASSOCIACIÓ
DE
VEÏNS
EDIFICI C/ LES ERES NÚM 1820
MAS POLA, FRANCISCO
GUERRERO, RAFAEL

BASE
IMPOSABLE

TIPUS

IMPORT

916,00 €
3.850,00 €
1.330,00 €
295,00 €

40,00 €
3%
(mín
40 €)

115,50 €
40,00 €
40,00 €

2.4. Aprovar les liquidacions de la taxa per la tramitació de la llicència urbanística, d’acord amb el que
disposa l’art. 6 de l’Ordenança fiscal núm. 9 “Taxa per documents administratius” següents:

NÚM.
EXP.
41
42
44
33

SOL·LICITANT

OBRA

IMPORT

BARNIOL ESTANY, XAVIER
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EDIFICI
C/ LES ERES NÚM 18-20
MAS POLA, FRANCISCO
GUERRERO, RAFAEL

Menor

115,18 €

Menor

115,18 €

Menor
Menor

115,18 €
115,18 €

2.5. Comunicar a l’interessat de cada llicència urbanística que:
2.5.1. Contra els punts 1r i 2n de la part resolutiva de la Resolució, relatius a la concessió de la
llicència urbanística, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
2.5.2. Contra els punts 3r i 4t de la part resolutiva de la Resolució, relatius a l’aprovació de les
liquidacions de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per la tramitació de
l’expedient, que no posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el
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mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.

3. 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 8 de juliol de 2015 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 35.107,06 € (Relació núm 18), 1.830,73 € (Relació núm 14), 5.137,54 € (Relació
núm 17).
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.

4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 CORRESPONENT A LA
REFORMA DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
Es presenta la 1a. certificació de l’obra “Rehabilitació interior vestidor pavelló municipal d’esports de
Torà 1a fase” emesa pel tècnic director de l’obra: Josep Esteve Vila i degudament signada per
l’empresa adjudicatària de l’obra Construccions Francesc Cererols.
Resum econòmic de la certificació;
Import d’adjudicació ..................................................................... 27.913,10
Obra executada anteriorment.......................................................
0,00
Obra executada, d’acord amb la 1a certificació .......................... 17.265,55
Import pendent d’executar............................................................ 10.647,55

euros
euros
euros
euros

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres, aprova la certificació núm. 1 de l’obra
“Rehabilitació interior vestidor pavelló municipal d’esports de Torà 1a fase”.

5.APROVACIÓ
CONTRACTUALS

DE

MODIFICACIONS

DE

DETERMINADES

Antecedents
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SITUACIONS

La Sra Mercè Vilaplana Garganté ha vingut ocupant la plaça d’educadora infantil de la llar d’infants
municipal “El Jardí” a través de contractes per curs escolar des de l’any 2012 fins a al 31 de juliol de
2015 per un total de 33 mesos.
La Sra Dolors Grau Tapioles ha vingut ocupant la plaça de monitora de menjador de la llar d’infants
municipal “El Jardí” a través de contractes per curs escolar des de l’any 2010 fins a al 31 de juliol de
2015 per un total de 55 mesos.
Fonaments jurídics
Articles 15 Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, i article 21.1.h i 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
Atès que segons l’apartat 4 de l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, estableix que “els treballadors
que en un període de trenta mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a vint-iquatre mesos, amb o sense solució de continuïtat, pel mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa
empresa o grup d’empreses, a través de dos o més contractes temporals, sigui directament o a
través de la seva disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats
contractuals de duració determinada, adquiriran la condició de treballadors fixes.”
Conclusió
Atès que la Sra Mercè Vilaplana Garganté i la Sra Dolors Grau Tapioles han estat treballadores de la
llar d’infants municipal per un període superior a trenta mesos a través de més de dos contractes
temporals i que ja han adquirit la condició contractual de treballadores fixes.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
1. Aprovar la contractació de la Sra Mercè Vilaplana Garganté i la Sra Dolors Grau Tapioles com a
treballadores en règim de treballador fix per al curs escolar de la llar d’infants 2015-5016.
2. Notificar aquest acord a les interessades.

6.- APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL PER AL CONCURS PER A COBRIR
INTERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Antecedents
Per Acord de Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2015 es va resoldre aprovar les bases
específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, per cobrir
amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció d’aquest Ajuntament, inclosa a l’Escala de
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria
intervenció, enquadrada al subgrup A1, que consta vacant a la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPLL número 98 de data 25 de
maig de 2015.
En data 15 de juny de 2015 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el
procés de selecció.
Atès que en data 15 de juny de 2015 el Sr Josep M Alsina Simó, regidor de l’Ajuntament, va presentar
una sol·licitud demanant la suspensió immediata de l’acord corresponent a l’aprovació del concurs de
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mèrits i iniciar el procediment de revisió d’aquest per haver-se dictat en contra de les normes que
contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
Atès que una vegada examinat l’acord i les seves circumstàncies, no hi ha cap fonament jurídic
contrari a la legalitat del mateix, i els arguments presentats són de caire polític.
Atès que la constitució del tribunal va tenir lloc el passat dilluns 27 de juliol de 2015, i va emetre la
proposta de llista provisional d’admesos.
Fonaments de dret
L’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de
les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el
president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista
d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre d’actuació dels aspirants, i
en referència a les delegacions atribuïdes a la Junta de Govern Local a través del decret de 8 de juliol
de 2015.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la legislatura anterior, en data 21 de maig
de 2015 corresponent a l’aprovació de les bases específiques i a la convocatòria per a la selecció,
mitjançant concurs de mèrits, la cobertura amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció
d’aquest Ajuntament.
2. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud
per prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:
Admesos:

-

...444G
...700H
...085Y
...770J
...043Q
...012G
...817E
...777F
Exclosos:
Cap

Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la
corporació.
Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen
un termini de 5 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el
BOPLL per a formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional d’admesos i
exclosos esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.
3. Els aspirants admesos són convocats per a la realització de l’entrevista exercici a l’Ajuntament de
Torà el dia 14 de setembre de 2015 a les 17:30 hores.
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4. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana web de la
corporació.
5. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via
administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs
de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la seva notificació.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la qual com a Secretari municipal en dono fe.
L’Alcalde,

El Secretari,

MAGÍ COSCOLLOLA ANDREU

JOAN BALCELLS SORIGUERA .
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