ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 12/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

26 de JULIOL de 2019
Extraordinària
Sala d’actes de l’Ajuntament
21:05 hores
21:30 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA i XUCLÀ
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Grup municipal d’Endavant Torà- Primàries Catalunya ( PRIMÀRIES):
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
ABSÈNCIES
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Grup municipal de Junts per Torà (JUNTS):
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
Es fa constar que el Ple es constitueix vàlidament en existir el quòrum d’assistència legal
establerta en l’art. 90.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a tractar l’assumpte de l’ordre del dia següent:
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1.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió de Canvi de Comarca del
municipi de Torà.
2.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió de l’aigua del municipi de
Torà.
3.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de la comissió de seguiment del codi de
conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà.
4.- Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de
Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”
5.- Aprovació , si escau, de la proposta de fixació de les festes locals del municipi de Torà
per a l’any 2020
6.- Donar compte de la Resolució d’alcaldia de la composició de la Junta de Govern Local i
de les delegacions efectuades de l’Alcaldia a favor de la Junta.
7.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre l’adscripció dels vocals representants
dels grups municipals a la comissió de delimitació territorial.
ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CANVI
DE COMARCA DEL MUNICIPI DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE CANVI DE
COMARCA DEL MUNICIPI DE TORÀ.
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions
informatives d’estudi i dictamen d’assumptes.
Fonaments jurídics
-

L’article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim.
La Comissió de l’aigua té el règim jurídic corresponent al d’una comissió informativa, òrgan
complementari de l’entitat local.
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-

Les comissions informatives estaran integrades exclusivament per membres de la
Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi,
informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
La Comissió de canvi de comarca té el caràcter de comissió informativa especial atès la
seva constitució respon a un assumpte concret (procés del canvi de comarca).

Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Creació de la Comissió de canvi de comarca del municipi de Torà
SEGON.- La Comissió del canvi de comarca del municipi de Torà estarà integrada per:
•
•
•

Presidència: Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: tots els regidors de la corporació
Secretària: el/la secretari/a de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

TERCER.- La Comissió del canvi de comarca del municipi de Torà ajustarà el seu funcionament al
que es disposa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases en els articles 123 a 126 i 134 a
138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. Aquestes comissions no tenen una periodicitat
determinada i es duran a terme les seves reunions d’acord amb les necessitats dels assumptes a
tractar.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que es porta aquest punt al ple arran de la petició que van efectuar els dos grups
municipals ( JUNTS i PRIMÀRIES),tant aquesta comissió com la de l’aigua estarà conformada per
tots els membres de la corporació.
2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE L’AIGUA
DEL MUNICIPI DE TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE L’AIGUA DEL
MUNICIPI DE TORÀ
Antecedents
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
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Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions
informatives d’estudi i dictamen d’assumptes.
Fonaments jurídics
-

L’article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
L'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim.
La Comissió de l’aigua té el règim jurídic corresponent al d’una comissió informativa, òrgan
complementari de l’entitat local.
Les comissions informatives estaran integrades exclusivament per membres de la
Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi,
informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple.
La Comissió de l’aigua té el caràcter de comissió informativa especial atès la seva
constitució respon a un assumpte concret, l’estudi del cicle integral de l’aigua (portada
d’aigua en alta, subministrament d’aigua potable, entre d’altres).

Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Creació de la Comissió de l’aigua del municipi de Torà
SEGON.- La Comissió de l’aigua del municipi de Torà estarà integrada per:
•
•
•

Presidència: Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: tots els regidors de la corporació
Secretària: el/la secretari/a de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.

TERCER.- La Comissió de l’aigua del municipi de Torà ajustarà el seu funcionament al que es
disposa la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases en els articles 123 a 126 i 134 a 138
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. Aquestes comissions no tenen una periodicitat
determinada i es duran a terme les seves reunions d’acord amb les necessitats dels assumptes a
tractar.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que és el mateix que en l’anterior punt.
3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE
TORÀ.
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
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Acord: Aprovar la proposta que tot seguit es transcriu,
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.
Antecedents de fet
Amb data 02/07/2017 el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs
del municipi. En l’article 6è es preveu l’existència d’una comissió que ha de vetllar pel compliment
del Codi.
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019.
Fonaments jurídics
La legislació aplicable és la següent:
1. L’article 60 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu l’existència de comissions d’estudi, d’informe o de consulta.
Aquestes comissions s’han de crear per acord del ple, que també haurà de fixar el nombre i els
membres dels diferents grups polítics que formen part de la corporació, en el sentit que també
determina l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen les normes de
funcionament de les comissions i la seva forma d’organització amb caràcter general.
Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER. Constituir una comissió informativa de caràcter permanent denominada Comissió del
Codi Conducta dels Càrrecs Electes, l’objecte de la qual és l’estudi, l’informe i la consulta en
relació amb els objectius establerts per l’esmentat Codi de conducta aprovat en data 02/06/2017.
SEGON. La Comissió del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Torà estarà
integrada pels membres següents:
PRESIDENT

VOCALS

Grup polític

Vots que representa

ERC-AM

1

Grup polític

Vots que representa

ERC-AM

1

JUNTS

2
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PRIMÀRIES

1

SECRETARI/ÀRIA: el secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.
TERCER. La Comissió de Seguiment del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs ha d’ajustar el seu
funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre. La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat anual o quan ho requereixin
¼ part , almenys, dels membres de la comissió.
QUART.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los saber que
hauran de designar el seu representant en la Comissió, notificant-ho per escrit en el termini de 7
dies hàbils des de l'adopció del present acord.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a l’adscripció dels diferents vocals representants dels grups
municipals a la Comissió, un cop designats pel grup corresponent.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que aquesta comissió s’ha de crear arran de la llei de transparència i la
composició que proposa és la mateixa que en les altres, seguidament cada portaveu de grup diu
els membres que en formaran part, d’ERC-AM la presidència recaurà sobre el regidor Sr. Joan
CLOSA i VILADRICH, i de vocal la regidora la Sra. Maria ÁNGELES LOUZAN VAZQUEZ; del grup
municipal de JUNTS serà la portaveu la Sra. Mercè VALLS i QUEROL i la regidora la Sra. Laia
CEREROLS i SALA, i pel que fa la grup municipal de PRIMÀRIES en formarà part la seva
portaveu, la Sra. Isabel TORRES CRESPO.
4.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “REHABILITACIÓ
INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA I ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN 4.19”
Nombre de regidors presents: 8
Acord: Retirar de l’ordre del dia la següent proposta.
En aplicació de l’article 91.3 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcalde vist que
no és possible obtenir l’aprovació del punt proposa als membres assistents al Ple la retirada
d’aquest punt de l’ordre del dia per ser sotmesa a votació en un altre ple, atesa la petició
efectuada per la portaveu del grup municipal de PRIMÀRIES i que s’hi suma també el grup de
JUNTS.
“APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ “REHABILITACIÓ
INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA I ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN 4.19”
Atès que l’Ajuntament de Torà en sessió plenària ordinària de data 3 de maig de 2019 va
ratificar la Resolució d’alcaldia núm. 64/2019 i aprovar inicialment del projecte bàsic i d’execució
“Rehabilitació interior de la torre de Vallferosa i adequació del seu entorn 4.19”.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

Vist que l’expedient va ser sotmès al tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOPL núm. 91 de data 13 de maig de 2019, a l’e-tauler i al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de què qualsevol interessat pugués presentar al·legacions o
reclamacions que consideri escaients. I també es va notificar individualment al Bisbat de Solsona,
APACT, Associació d’Amics de la Torre de Vallferosa.
Vist que en data 11 de juny de 2019 ( REN. 2019/731) té entrada a l’Ajuntament de Torà el
certificat de l’acord de la Comissió territorial de patrimoni cultural de Lleida . exp. 47/19, pel qual
s’autoritza, per unanimitat, l’expedient en base als criteris previstos a l’article 35.1 de la Llei 9/93,
de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
Vist que durant el període d’informació pública s’han presentat dues al·legacions.
-

Associació de patrimoni Artístic i Cultural de Torà (REN. 2019/770) de data 19/06/2019
Associació amics de la Torre de Vallferosa (REN. 2019/787) de data 25/06/2019.

Vist que en data 22 de juliol de 2019 en relació a les al·legacions presentades s’informaren per
l’arquitecte, el Sr. Josep Esteve Vila, tècnic redactor del projecte, el qual informa:
“1.‐ Que les al∙legacions rebudes , són molt similars , i es resumeixen en un anàlisis del
projecte donant unes opinions i suggeriments al mateix, i sol∙liciten que s’estimin totes
perquè consideren que milloren el projecte.
Aquestes al∙legacions són sobre el disseny , la forma i els materials .
2.‐ Que el projecte objecte, es el que ha sigut elegit per ser subvencionat pel programa del
1,5% cultural de Madrid, tenint en consideració el propi disseny , la solució , i la elecció dels
materials.
3.‐ Que el projecte objecte, es el que ha estat aprovat per unanimitat per la comissió
Territorial de Cultura.
Per tot lo exposat es desestimen les al∙legacions anteriors.”
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
-

Els articles 52.2.o, 234 i següents 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.
Article 22.2 ny) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Els articles 22, 37 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Els articles 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Els articles 121 i següents del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Atès tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per l’Associació de Patrimoni Artístic i Cultural
de Torà , i per l’Associació amics de la Torre de Vallferosa en relació amb l’expedient d’aprovació
del projecte bàsic i d’execució “REHABILITACIÓ INTERIOR DE LA TORRE DE VALLFEROSA I
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ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN 4.19”,pels motius expressats en l’informe de l’arquitecte el Sr.
Josep Esteve Vila de data 23 de juliol de 2019, del qual se’n remetrà còpia als interessats
juntament amb la notificació del present acord.
SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte bàsic i d’execució “Rehabilitació interior de la Torre de
Vallferosa i adecuació del seu entorn 4.19”, amb un pressupost d’execució per contracta de
130.475,44 € més IVA, redactat pels arquitectes, el Sr. Josep Esteve Vila i la Sra. Lurdes Verdés
Pijuan.
TERCER.- Dur a terme el replantejament del projecte d’obres, de conformitat amb l’article 236 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
QUART.- Notificar, si escau, el present acord als interessats que constin a l’expedient com a
propietaris de béns o drets afectats per l’ocupació o l’expropiació.
CINQUÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Torà, als efectes
de l’article 38.2 del Decret 179/1995.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
Les que consten a l’antecedent.
5.- APROVACIÓ , SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2020
Nombre de regidors presents durant la votació: 8
Vots a favor: 8
S’aprova per unanimitat dels presents.
Acord: Aprovar la proposta d’acord que tot seguit es transcriu,
APROVACIÓ, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL
MUNICIPI DE TORÀ PER A L’ANY 2020
Vista l’Ordre de festes laborals per a l’any 2020 publicada per la Conselleria de Treball, Afers
Socials i Famílies, que prescriu la necessitat de designar les dues festes locals per l’any 2020
d’aquest municipi.
Atès que s’ha rebut requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, demanant que l’Ajuntament de Torà presenti la proposta respecte de les
dues festes locals del municipi de Torà per a l’any 2020, per tal de donar compliment al previst en
l’article 37.2 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors.
Atès el que estableix l’art. 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’acord ha de ser adoptat
pel Ple de la corporació.
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Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels festius que
s’indiquen a l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, publicada al DOGC núm. 7897, de 14 de juny de
2019, per la qual s’estableix el calendari oficial de les festes laborals a Catalunya per a l’any 2020.
De conformitat als antecedents i la normativa esmentada es proposa al Ple de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents, ACORDS:
PRIMER.- Comunicar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya que segons les previsions del calendari de l’any vinent, fixi les festes locals oficials per
l’any 2020 del municipi de Torà siguin les següents:
- 1 de juny (dilluns segona pasqua) i 1 de setembre (dimarts).
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, i a qui resulti interessat.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que tradicionalment es posava el dia 1 de setembre i el Dilluns de Pasqua
Granada sempre que no el posi la Generalitat de Catalunya.
6. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS
D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT.
Nombre de regidors presents: 8
Acord: De conformitat amb el que estableix l’article 44.4 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, es dóna compte de la resolució dictada en data 22 de juliol de 2019, de nomenament
dels membres de la junta de Govern Local i delegacions de l’alcaldia a la Junta de Govern Local .
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 128/2019
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓNS DE
L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Antecedents de fet
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, i acordada la creació de la
Junta de Govern Local per acord de Ple de data 5 de juliol de 2019, i en virtut de la potestat
d’autoorganització, s’han de designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i
efectuar les delegacions corresponents
Atès que per Resolució d’Alcaldia núm. 114/2019, de data 28 de juny de 2019 ja foren nomenats
els Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Torà, els quals s’han d’escollir entre els membres de la
Junta de Govern Local.
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Fonaments legals
I.

Article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 52 del ROF, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre i l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
regula la composició de la Junta de Govern Local , determinant que la Junta de
Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de
donar compte al Ple.

II.

El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és
competència de l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

III.

Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de
l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on
aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions
especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes
als articles 21.3 esmentat i 9 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.

IV.

Article 53 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre atribucions
de la Junta de Govern Local.

De conformitat amb l’establert en els articles 54 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, 43, 46 i 52 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquesta Alcaldia és competent per nomenar als membres que integrin la Junta, així
com per delegar l'exercici de determinades atribucions en els seus membres, i per això, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar, com a membres de la Junta de Govern Local, als següents Regidors:
-

Primer tinent d’alcalde:
Segon tinent d’alcalde
Tercera tinent d’alcalde:

Sr. Joan Closa Viladrich
Sr. Francesc Xavier Niñerola Xuclà
Sra. Montserrat Miró Foix

Per la qual cosa, la Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia, estarà integrada per
l’alcalde més 3 regidors/es, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels
mateixos.
Podran assistir com a oients les regidores:
- Sra. Maria Ángeles Louzan Vázquez
- Sra. Isabel Torres Crespo.
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SEGON. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva
competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100
dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.

21.1.f)
LRBRL

Ordenar pagaments i rendir comptes.
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals.)
Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per
a la selecció de personal i per als concursos de provisió de
llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries
que no siguin fixes ni periòdiques.

21.1.g)
LRBRL

21.1.j)
LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament
del planejament general quan no estigui expressament
atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

21.1.o)
LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui
competent per a la contractació o concessió i estigui previst
en el pressupost.

ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA

Les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis,
de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no
DA 2a.1 LCSP superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
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DA 2a. 9
LCSP

21.1.q)
LRBRL

La celebració dels contractes privats, així com
l’adjudicació de les concessions sobre els béns
municipals i l’adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost
base de licitació, en els termes definits en l’article 101.1
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni
l’import de 3 milions d’euros, així com l’alienació del
patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
quantia indicats.

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple.

Tant mateix l’Alcaldia es reserva les següents atribucions.
▪

Gestió econòmica:

1. El reconeixement de l’obligació i el pagament de les nòmines del personal.
2. L’aprovació del lliurament de les ordres de pagament a justificar, i l’aprovació del
corresponent compte justificatiu.
3. L’aprovació del lliurament de les ordres de pagament en concepte de bestretes de caixa
fixa, d’acord amb els límits establerts en les Bases d’Execució del Pressupost vigents en
cada moment, i l’aprovació del corresponent compte justificatiu.
4. Les modificacions pressupostàries quan no siguin competència del Ple. Els actes de tràmit
seguiran essent competència de l’Alcaldia.
5. La sol·licitud i acceptació de les subvencions rebudes per l’Ajuntament.
6. L’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament, així com l’aprovació de la seva
justificació i pagament.
7. Aprovació del reconeixement del dret i dels ingressos de naturalesa tributària i dels derivats
de preus públics.
▪

Contractació: Els actes de tràmit relacionats amb els expedients de contractació de la DA
2a de la LCSP continuaran essent atribucions de l’alcaldia.
En la part dispositiva dels acords adoptats per la Junta de Govern Local es farà constar el següent
text:
“...mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 128/2019 de data 22 de juliol de 2019 i publicada en el
BOPLL núm. xx de data xx, s’acordà la delegació a la Junta de Govern Local d’aquesta
competència, la Junta de Govern Local per xxx dels seus membres, ACORDA:”
TERCER. En períodes de vacances o electorals en els quals no es convoquin les sessions de la
Junta de Govern Local o en situacions d’emergència o urgència l’alcaldia podrà avocar per a sí el
coneixement de les atribucions delegades. En el Decret de resolució es faran constar els motius
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de índole tècnica, econòmica, social o jurídica que la facin convenient.
QUART.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el dia 31 de juliol, a les 20:00h,
de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
CINQUÈ.- De la present Resolució se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió que
celebri, notificant-la a més, personalment als designats i es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la present resolució, de
conformitat amb l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 44.2 i 52, del Reglament
d’organització i funcionament de 28 de novembre de 1986.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que en el Ple anterior es va donar compte del decret de nomenament dels
tinents d’alcalde i es va acordar la creació de la Junta de Govern Local, ara en aquest punt es
dóna compte de la composició de la Junta de Govern Local i les delegacions que efectua l’Alcalde
a favor de la Junta de Govern Local, i l’alcalde es reserva situacions d’urgència, en la resolució es
fa menció de l’article de la llei on es recull l’atribució i després el que es delega, bàsicament és el
mateix que en la legislatura passada simplement s’ha afegit coses de la contractació que son
noves, aquest punt no es vota perquè és una competència de l’ Alcalde delegar o no.
7. - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA SOBRE L’ADSCRIPCIÓ DELS
VOCALS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL
Nombre de regidors presents: 8
Acord: Es dóna compte de la resolució dictada en data 8 de juliol de 2019, en relació a
l’adscripció dels vocals representants dels grupS municipals a la comissió de delimitació territorial.
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 121/2019
ADSCRIPCIÓ DELS VOCALS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ
DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,
pel qual es convoca eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019,
i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny de 2019, i acordada la creació de la
comissió de delimitació territorial de l’ajuntament de Torà per acord de Ple de data 5 de juliol de
2019, i en virtut de la facultat establerta en dit acord de Ple per efectuar l’adscripció dels vocals
designats pels diferents grups municipals en la mateixa sessió plenària.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER .- Adscriure els vocals designats a la Comissió de Delimitació Territorial , la qual restarà
integrada per les persones següents:
◼ President: L'Alcalde , el Sr. Magí Coscollola i Andreu o el Regidor en qui delegui.
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◼

Vocals:
— 1 representant del Grup municipal de JUNTS.: Sra. Laia CEREROLS SALA
— 1 representant del Grup municipal de PRIMÀRIES.: Sra. Isabel TORRES
CRESPO
◼ Secretari: La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
◼ Tècnic: el Sr. Ramon Balcells Pérez, Tècnic del Consell Comarcal de la Segarra
SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, un cop estiguin designats tots els membres.
TERCER.- De la present Resolució se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió que
celebri.”
Intervencions: En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), es
fa constar que el resum de les intervencions i opinions emeses és el següent:
El Sr. Alcalde diu que es dona compte de la composició de la comissió de delimitació territorial, tal
com es va designar pels portaveus de cada grup municipal, afegeix que el dijous dia 19 de
setembre de 2019 aquesta comissió s’haurà de reunir pel tema de la delimitació amb Llobera,
abans però es farà una reunió per tal de posar-los al dia dels antecedents, també diu que
d’aquesta comissió també en forma part un tècnic del Consell Comarcal de la Segarra i la
Secretària de l’Ajuntament per aixecar acta.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta en compliment
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003.
Dono fe del seu contingut.
La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Vist-i-plau
L’Alcalde,

Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Essent les 21:30 h es donen per finalitzades les intervencions dels regidors.
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