ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Sessió: Extraordinària
Data:
5 DE MARÇ DE 2015
Lloc:
Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’ inici:
13:02 hores
Hora d’acabament:
16:03 hores
Presidenta: Sra. Mercè VALLS i QUEROL.
Regidors/res assistents: Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ,
Regidors convidats: Sr. Felip DURAN BLASI i Sr Ramon GARRIGA i TEJERO
Regidors absents que s’han excusat: Sr. Màrius CODINA i CLOSA,
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, 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 :

10

TOMÀS BOVÉ,
LLUÏSSA

500 €

40,00 €

Cata d’inspecció per esbrinar d’on prové la
filtració d’aigua del celler

9

COSCOLLOLA
JOSEP M

1.480,32 €

44,41 €

Instal·lació hivernacle (8m x 40 m) per hort i
plantació ecològica

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat dels membres presents les llicències
Urbanístiques, tenint en compte que:
La llicència núm 10 l’informe tècnic estableix les condicions de comunicar a l’Ajuntament el dia
en què es farà la cata, de senyalitzar convenientment l’execució de l’obra i es prenguin les
mesures de seguretat corresponents, de responsabilitzar-se per part del promotor dels danys
que poguessin causar i de la corresponent reposició del paviment. Si la filtració fos conseqüència
d’un problema en la xarxa general, l’Ajuntament assumirà el cost d’aquesta.
La llicència núm 9 l’informe tècnic estableix que l’hivernacle a instal·lar és una estructura
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desmuntable, destinada al cultiu de la terra (hort, plantació) i que tenint en compte el disposat en
l’ordre d’agricultura del 25/10/1988 (DOGC 1063 del 02/11/1988), aquest tipus d’instal·lació
no s’ha de considerar edificació. Així doncs és compatible amb el planejament vigent.

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE L’OBRA
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI DE TORÀ 2A FASE”
Es presenta la 5a. 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....................................................... 56.375,64
Obra executada, d’acord amb la 5a certificació .......................... 11.112,28
Import pendent d’executar............................................................ 26.843,68

euros
euros
euros
euros

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres, aprova la certificació núm. 5
de l’obra “Rehabilitació i ampliació del cementiri de Torà 2a fase”.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES.
1.- Sol·licitud de la Sra Josefina Masana demanant la col·laboració de l’Ajuntament per a
la xocolatada celebrada el dissabte 20 de desembre de 2014, pels membres de “Sons de
Torà”.
La Junta de Govern Local acorda acceptar aquesta petició d’ajut per un import de 58 €.
2.- Sol·licitud de la Sra Desirée Taló i Fabregat, en representació de l’escola de St Gil,
demanant la col·laboració de l’Ajuntament per a les despeses de transport per a un activitat
de georeferenciació dels alumnes.
La Junta de Govern Local acorda acceptar aquesta petició d’ajut.
3.- Sol·licitud de la Sra Maria Arpa Vila, en representació de l’Associació de Joves de
Torà, demanant la col·laboració de l’Ajuntament per a les despeses generals de l’associació
per a l’exercici 2015.
La Junta de Govern Local acorda acceptar aquesta petició d’ajut i atorga un import de 500 €.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la qual com a Secretari municipal en
dono fe.
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L’Alcaldessa Presidenta,

El Secretari,

MERCÈ VALLS QUEROL.

JOAN BALCELLS SORIGUERA .
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