ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Sessió: Ordinària
Data:
23 DE GENER DE 2015
Lloc:
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’ inici:
14:02 hores
Hora d’acabament:
16:13 hores
Presidenta: Sra. Mercè VALLS i QUEROL.
Regidors/res assistents: Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ, Sr. Màrius CODINA i CLOSA,
Regidors convidats: Sr. Felip DURAN BLASI,
Regidors absents que s’han excusat: Sr Ramon GARRIGA i TEJERO
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

56

VILAPLANA
CAMPABADAL, TERESA

55

SOLÀ GUILANYÀ,
CONCEPCIÓ

57

ELIES VALLS, MAGÍ

PRESSUPOST

ICIO

800 €

40,00 €

Instal·lació de tela asfàltica (12 m2)
(Pl/ del Vall, 11)

32.291,87 €

968,76 €

Asfaltar del camí particular (1750 m2)
(Casa Bells)

€

40,00 €

Pintar façana
(C/ Ofera, 1)

-

OBRA A EXECUTAR :

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 corresponent a la llicència núm. 55.
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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 la
l’Annex 1 corresponent a obres, subministraments i serveis efectuats a l'Ajuntament que es
detallen per un import total de 59.238,25 € (Relació núm 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 LES AJUDES POPULARS PER A L’EXERCICI 2015 I
POSTERIORS
Atès que en dates determinades es celebren celebracions populars i festius dels nuclis
agregats del municipi de Torà, les quals tenen un caràcter ordinari, i en la qual l’Ajuntament
col·labora en les seves despeses de manera regular.
Atès que actualment aquestes sol·licituds d’ajudes es sol·liciten de forma individual i
suposen una tasca administrativa lenta.
Atenent que es considera que una determinació prèvia de les ajudes a atorgar, suposarà
una gestió més àgil pel propi consistori i pels beneficiaris de les ajudes.
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
Primer: Aprovar les ajudes populars detallades en l’Annex 2.
Segon: Disposar la seva ordenació de pagament, en un termini previ d’un mes a la seva
celebració. Posteriorment a la celebració de l’acte, el responsable de l’acte o entitat aportarà
els rebuts o factures corresponents que justifiquen la despesa ocasionada, els quals
s’adjuntaran a l’expedient. En cas d’incompliment de la justificació de les despeses, l’ajuda
quedarà revocada per exercicis posteriors.
Tercer: Notificar aquest acord als interessats.
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4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ ENTORN I POSADA EN
SERVEI DEL CENTRE DE PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ TURÍSTICA DE LA TORRE DE
VALLFEROSA I EXPLOTACIÓ DE LA VIDA ALS CASTELLS I LA ZONA RURAL A
L’ÈPOCA MEDIEVAL”
Vist el projecte d’obres elaborat per l’arquitecte Josep Esteve i Lourdes Verdés.
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art.
121 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.
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari, segons disposa la
Disposició Addicional Segona apartat 12 en relació amb l’article 125 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, i l’article 24 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.
Atès que el projecte de “Adequació entorn i posada en servei del centre de promoció i
divulgació turística de la Torre de Vallferosa i explotació de la vida als castells i la zona rural
a l’època medieval” conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació
amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb
la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la
construcció i l'explotació posterior de l'obra.
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra
pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de subjectar a les
regles establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit
d’informació pública, notificació individual a les persones directament afectades, si escau,
segons disposa l’article 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i s’ha de donar audiència al
departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Vist que en data 27 de maig de 2014 fou aprovat inicialment el projecte en sessió de Junta
de Govern Local i publicat al BOP núm. 117 del 19 de juny de 2014 perquè s’hi poguessin
presentar al·legacions al respecte.
Atès que en la fase d’informació pública, el Sr Magí Coscollola Andreu, en representació del
Grup Municipal AIT, ha presentat les següents al·legacions següents:
Núm. 1. La memòria del projecte conté bastantes errades, s’hauria de revisar en profunditat i
corregir.
Núm. 2. També hi ha alguna errada en els plànols del projecte.
Núm. 3. En el projecte s’estableixen tres imports diferents del seu pressupost d’execució.
Núm. 4. Diversos aspectes tècnics discutibles del projecte.
Núm. 5. Aquest projecte s’ha posat a informació pública sense haver estat aprovat
inicialment per cap òrgan de l’Ajuntament.
Núm. 6. L’Alcaldessa no és l’òrgan competent per aprovar inicialment ni aquest ni cap
projecte d’obres
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Atès que aquestes al·legacions han estat informades pels redactors del projecte i pel
secretari, amb les observacions següents:
Núm. 1. La memòria del projecte conté bastantes errades, s’hauria de revisar en profunditat i
corregir.
Es proposa la seva estimació, incorporant les observacions a la memòria tot i que aquestes
són intranscendents per a l’execució i objectiu del projecte.
Núm. 2. També hi ha alguna errada en els plànols del projecte.
Es proposa la seva estimació, incorporant les observacions a la memòria.
Núm. 3. En el projecte s’estableixen tres imports diferents del seu pressupost d’execució.
Es proposa la seva desestimació, atès que només hi ha un pressupost, presentat amb
termes diferents: Pressupost total per contracta, honoraris i IVA inclòs (131.456,50 €) i
Pressupost total per contracta amb IVA inclòs (sense honoraris) (120.834,31 €). Es corregeix
el pressupost final de la pàg. 72 que és una errada material.
Núm. 4. Diversos aspectes tècnics discutibles del projecte.
Es proposa la seva desestimació, atès que és una opinió subjectiva. En quan a la
senyalització dels recorreguts, es considera adequat el seu disseny i que s’integra amb el
paisatge. En quan a la dimensió de les escomeses dels serveis, el present projecte no
contempla cap portada. En quan a la suggeriment de materials, el projecte ja ho contempla.
Núm. 5. Aquest projecte s’ha posat a informació pública sense haver estat aprovat
inicialment per cap òrgan de l’Ajuntament.
Es proposa la seva desestimació, atès que va ser aprovat per Junta de Govern de data 27
de maig de 2014, tot i l’errada material en la publicació en el BOP que feia referència a
“decret d’alcaldia 25/2014 de data 17 de juny de 2014”.
Núm. 6. L’Alcaldessa no és l’òrgan competent per aprovar inicialment ni aquest ni cap
projecte d’obres.
Es proposa la seva desestimació, atès que va ser aprovat per Junta de Govern de data 27
de maig de 2014, tot i l’errada material en la publicació en el BOP que feia referència a
“decret d’alcaldia 25/2014 de data 17 de juny de 2014”.
Atès que l’Alcalde seria competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a 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,
però que el decret de 4 de juliol de 2011 en que s’acorda la delegació a la Junta de Govern
Local d’aquesta competència, i que el pressupost ascendeix a 99.863,07 euros (IVA exclòs).
L’òrgan competent per a l’aprovació inicial és la Junta de Govern Local de la corporació,
atès que el pressupost d’execució de l’obra puja la quantitat de 99.863,07 euros, inferior a
6.010.121,04 euros i representa el 7,2 % del pressupost ordinari de l’ajuntament. Així doncs,
d’acord amb el que disposa l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en relació amb
l’article 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, correspon al ple l’aprovació dels projectes d'obres i
de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
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Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’ “Adequació entorn i posada en servei del
centre de promoció i divulgació turística de la Torre de Vallferosa i explotació de la vida als
castells i la zona rural a l’època medieval”.
Segon.- Desestimar les al·legacions:
Núm. 3. En el projecte s’estableixen tres imports diferents del seu pressupost d’execució.
Núm. 4. Diversos aspectes tècnics discutibles del projecte.
Núm. 5. Aquest projecte s’ha posat a informació pública sense haver estat aprovat
inicialment per cap òrgan de l’Ajuntament.
Núm. 6. L’Alcaldessa no és l’òrgan competent per aprovar inicialment ni aquest ni cap
projecte d’obres
Tercer.- Estimar les al·legacions:
Núm. 1. La memòria del projecte conté bastantes errades, s’hauria de revisar en profunditat i
corregir.
Núm. 2. També hi ha alguna errada en els plànols del projecte.
Quart.- Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE L’OBRA
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE TORÀ 2A FASE”
Es presenta la 4a. certificació de l’obra “Rehabilitació i ampliació del cementiri de Torà 2a
fase” emesa pel tècnic director de l’obra: Josep Esteve Vila i Jurdes Verdés Pijuan, i
degudament signada per l’empresa adjudicatària de l’obra Construccions Trull SL.
Resum econòmic de la certificació;
Import d’adjudicació ..................................................................... 94.331,60
Obra executada anteriorment....................................................... 44.277,23
Obra executada, d’acord amb la 4a certificació .......................... 12.098,41
Import pendent d’executar............................................................ 37.955,96

euros
euros
euros
euros

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres, aprova la certificació núm. 4
de l’obra “Rehabilitació i ampliació del cementiri de Torà 2a fase”.

6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES.
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1.- Sol·licitud de la Sra Encarna Curria demanat poder aparcar la furgoneta els divendres
de mercat a la Pl/ del Vall.
La Junta de Govern Local acorda denegar aquesta petició atès que s’ha suposaria un
incompliment de la normativa de circulació municipal.
2.- Sol·licitud de l’Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de Ponent demanant la
col·laboració de 1.300 € per a l’acolliment de dos infants a Torà.
La Junta de Govern Local acorda denegar aquesta petició atenent que no hi ha marge
pressupostari per aquesta despesa.
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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