ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Sessió: Ordinària
Data:
11 DE NOVEMBRE DE 2015
Lloc:
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’ inici:
20:30 hores
Hora d’acabament:
21:15 hores
Alcalde: Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU
Regidors/res assistents: Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, Sr Jordi DURAN i BAGAN, i Sra
Maria Angeles LOUZAN i VAZQUEZ.
Regidors convidats: Cap.
Regidors absents que s’han excusat: Cap.
Regidors absents que no s’han excusat: Cap.
Secretaria Interventora acctal
Núria Castellà Gou
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 a la Secretària que llegeixi l’ordre del dia, passant
tot seguit a tractar els següents assumptes:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS.
3.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA ”ACTUACIONS EN MATÈRIA
DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AL MUNICIPI DE TORÀ. ANY 2015” PER A LA
SEVA PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE 2015.
4.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D’AJUTS A LA GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
RURAL DE CATALUNYA (2014-2020) DAVANT EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA. ANNEX 5
5.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 62/2015 SOBRE CONTRACTACIÓ PER
MÀXIMA URGÈNCIA.
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PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ 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 28/10/2015, i s’aprova l’acta de referència, sense cap observació ni
esmena per part de cap regidor.

2. APROVACIÓ 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 què
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 11.383,17 € (Relació núm 27) i despeses ocasionades per
485,54 € (Annex 1).
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 MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA “ACTUACIONS EN MATÈRIA
DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AL MUNICIPI DE TORÀ. ANY 2015” PER A LA
SEVA PRESENTACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE 2015.
Atès el Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Segarra han redactat el document tècnic
titulat Memòria tècnica valorada “actuacions en materia de gestió forestal sostenible al
municipi de Torà. Any 2015” amb un pressupost d’execució per contracta de 36.127,58 €
dels quals 6.270,08 € correspon al 21% d’Iva.
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.
Atès que, tenint en compte les delegacions fetes d’alcaldia a la Junta de Govern Local en
data 8 de juliol de 2015, la Junta de Govern Local és l’òrgan competent per l’aprovació de
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l’expedient en virtut de l’art. 21.1.o LRBRL i de la disposició addicional segona apartat 2 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic, vist que el pressupost d’execució per contracta ascendeix a
36.127,58 € iva inclòs, inferior a 6.010.121,04 euros i representa un 2,47 % del pressupost
ordinari de l’ajuntament.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
1r. Aprovar inicialment la memòria tècnica Valorada “Actuacions en matèria de Gestió
forestal sostenible al municipi de Torà. Any 2015” elaborada per l’Àrea tècnica i territorial del
Consell Comarcal de la Segarra, amb un pressupost per contracta de 36.127,58 €.
2n. 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.
3r. Publicar aquest acord en la web municipal.
En el cas de què no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord d’aprovació
inicial s’elevarà a definitiu.
4.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D’AJUTS A LA GESTIÓ
FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
RURAL DE CATALUNYA (2014-2020) DAVANT EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA. (Annex 5).
Vist l’ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020.
Vist la resolució ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la qual es convoquen per a l’any
2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinats a la redacció i revisió dels instruments
d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de
millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i en ajuts a la
prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la
transformació i comercialització del recursos forestals.
Atès que l’Ajuntament té interès en la millora de vials aptes per a vehicles d’extinció
d’incendis, concretament un total de 33,17 km, tal i com detalla la memòria “Actuacions en
matèria de Gestió Forestal Sostenible al municipi de Torà. Any 2015”. I tenint, en compte
que aquests camins s’han malmès de forma considerable arran de les pluges de principis de
novembre, s’ha considerat necessari sol·licitar aquesta subvenció.
De conformitat amb l’article 21.1.b), d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i en referència a les delegacions atribuïdes a la Junta de Govern
Local a través del decret de 8 de juliol de 2015.
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Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
1r. Sol·licitar davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya la subvenció 29.857,50 €, d’acord amb la resolució
ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la qual es convoquen per a l’any 2015 els ajuts a la
gestió forestal sostenible, annex5.
2n. Facultar al Sr Alcalde, o regidor en qui delegui, perquè en nom i representació de
l’Ajuntament signi i formalitzi els documents necessaris per dur a terme el present acord.
5.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 62/2015 SOBRE CONTRACTACIÓ PER
MÀXIMA URGÈNCIA.
Donada la urgència en la contractació de la Sra. Tània Soriano Benedicto per decret
d’alcaldia núm. 62/2015, i atenent les delegacions efectuades de l’alcaldia a la JGL per
decret núm. 34/2015, es considera oportú ratificar la següent resolució:
“Resolució d’alcaldia núm. 62/2015.
1.- ANTECEDENTS:
Atès que l’Ajuntament de Torà ha quedat vacant la plaça de secretari interventor, la qual ha estat
ocupada de forma accidental per una funcionària de carrera de la corporació.
Atesa la necessitat sorgida en el desenvolupament de les tasques administratives i d’atenció al públic,
es considera convenient contractar per màxima urgència a una auxiliar administrativa..
2.- FONAMENTS DE DRET:
Atès els articles 21 de la LRBRL, l’art. 53 i l’art. 291.3 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 així com l’art. 94 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats
locals.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Contractar per màxima urgència a la Sra. Tània SORIANO BENEDICTO amb NIF XXXX
mitjançant un contracte laboral temporal per acumulació de tasques a jornada completa
(37,5h/setmana) categoria d’auxiliar administrativa i amb data efectes 10/11/2015 i fins que es
cobreixi definitivament el lloc de treball amb el corresponent procés de selecció.
Segon.- Ratificar el present decret en la propera Junta Govern Local que se celebri.
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.
Quart.- Notificar-ho a la interessada.
Cinquè.- Fer constar que contra aquesta Resolució, que posa 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 al de la seva publicació. Alternativament i de
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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 al de la seva publicació.”

Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
1r. Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 62/2015 de data 10/11/2015 sobre la contractació per
màxima urgència de la Sra. Tània SORIANO BENEDICTO mitjançant un contracte laboral
temporal per acumulació de tasques a jornada completa (37,5h/setmana) categoria d’auxiliar
administrativa i amb data efectes 10/11/2015 i fins que es cobreixi definitivament el lloc de
treball amb el corresponent procés de selecció.
2n. Publicar aquest acord mitjançant inserció d’edicte en el BOPL.
3r. Notificar aquest acord a la interessada.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:15 hores, de la qual, en dono fe
com a Secretària de la Corporació.
L’Alcalde,

La Secretària acctal,

MAGÍ COSCOLLOLA ANDREU

NÚRIA CASTELLÀ GOU.

(Es fa constar que s’han omès les dades de caràcter personal d’acord amb la LOPD)
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