Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/1

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 / de gener / 2021

Durada

Des de les 14:00 fins a les 14:25 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament de Torrefarrera

Presidida per

JORDI JOSEP LATORRE SOTUS

Secretari

Anna Gallart Oró

Nom i Cognoms

Assisteix

JORDI JOSEP LATORRE SOTUS

Alcalde

RAMON JOSÉ CASANOVAS BARTOLO

Primer Tinent Alcalde

MONTSERRAT RIBE FERNANDEZ

Segona Tinent Alcalde

RAMON JOSÉ CASANOVAS BARTOLO

Regidora

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Expedient 230/2020. Aprovar la resolució d’un recurs de reposició interposat
per la Sra. S. P. , contra l’acord de la JGL 15 d’octubre de 2020 de resolució de
la convocatòria de subvencions a autònoms per cessament de l’activitat.
3. Expedient 608/2020. Aprovació de Despesa. Relació número 91
4. Expedient 336/2018. Aprovar la segona aportació de la despesa per al
finançament de l’obra Construcció de la Biblioteca municipal de Torrefarrera.
Relació número 92.
5. Precs i preguntes.

A) PART RESOLUTIVA
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JORDI JOSEP LATORRE SOTUS (2 de 2)
L'alcalde
Data Signatura: 19/03/2021
HASH: 8594c683c2037276e088c471ffb43f04

Anna Gallart Oró (1 de 2)
secretaria-intervenció
Data Signatura: 19/03/2021
HASH: e206f8b0265c10fda8357cf40714d28d

ACTA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Havent estat tramés als regidors i regidores l'esborrany de l'acta de la sessió
celebrada el dia 29 de desembre de 2020, es dona la mateixa per llegida i sense que
ningú manifesti res en contra, queda aprovada per unanimitat dels regidors i
regidores que hi van assistir.

2. Expedient 230/2020. Aprovar la resolució d'un recurs de reposició
interposat per la Sra. S. P. , contra l'acord de la JGL 15 d'octubre de 2020
de resolució de la convocatòria de subvencions a autònoms per
cessament de l'activitat
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment

APROVAR LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA
SRA. S. P. B., CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ
DE 15 D’OCTUBRE DE 2020 DE RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A PERSONES
ATURADES O AUTÒNOMS PER CESSAMENT O REDUCCIÓ D’ACTIVITAT A
CONSEQÜÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PER LA CRISI DEL
COVID19.

I.- Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 15 d’octubre de 2020 es va
acordar la resolució de la convocatòria de Mesures extraordinàries de suport a
persones aturades o autònoms per cessament o reducció d’activitat a conseqüència
de l’estat d’alarma decretat per la crisi del Covid19 i la concessió de subvencions de
dites mesures.
La resolució contemplava la denegació de la subvenció sol·licitada per la Sra. S. P. B.
, amb DNI 47...840N pels següents motius:
Manca de compliment del requisit 4.C.d. de les citades bases: Haver rebut almenys
l’ajuda per cessament d’activitat de la Generalitat de Catalunya o de la Seguretat
Social, adjuntant la corresponent resolució.
II.- La resolució va ser notificada a la interessada el dia 20 de novembre de 2020.
III.- Amb data 20 de novembre de 2020, la senyora S. P. B. , ha presentat escrit pel
qual interposa recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Torrefarrera, adoptat en sessió de 15 d’octubre de 2020, al·legant els
següents motius que es transcriuen literalment:
Fa constar textualment que:
En resposta a la notificació de la denegació de la meva sol·licitud de la subvenció
relativa a les mesures extraordinàries de suport a les persones aturades o autònoms
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Relació de fets:

per cessament d’activitat a conseqüència de l’estat d’alarma, sol·licito que es revisi la
meva sol·licitud de nou ja que no vaig entendre degudament les bases, i com que al
document de la sol·licitud no es demanava el document de cessament d’activitat, del
que sí disposo, no el vaig adjuntar en el seu moment. Agrairia poguéssiu incloure’l i
que es revisi la meva sol·licitud de nou, degut al meu error que creia que estava tot
correcte.
Aporta escrit de la Mútua Intercomarcal de reconeixement del dret a la prestació
extraordinària que preveu l’article 17.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març,
de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del
Covid19.
A la vista dels informes i dels fets exposats, ha quedat acreditat que la Sra. S. P. B.
no compleix els requisits que determina el punt 4t.C. de les bases per poder ser
beneficiària de la subvenció de la línia de Mesures extraordinàries de suport a
persones aturades o autònoms per cessament o reducció d’activitat a conseqüència
de l’estat d’alarma decretat per la crisi del Covid19.
Del recurs de reposició interposat no s’aprecien nous elements que facin modificar la
consideració inicial denegatòria de la subvenció sol·licitada
Fonaments jurídics:
L’article 123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de
les administracions publiques disposa que :
1. Els actes administratius que posin fi a la via administrativa poden ser recorreguts
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o ser
impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

L’article 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre disposa que: 1. El termini per interposar
el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut aquest
termini, únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense
perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. Si l’acte no
és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un recurs de
reposició en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord amb la
seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.
3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el recurs
esmentat.
L’article 114 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre disposa que:
Posen fi a la via administrativa: c) Les resolucions dels òrgans administratius que no
tinguin superior jeràrquic, llevat que una llei estableixi el contrari.
L’òrgan competent per resoldre el recurs de reposició és la Junta de Govern Local,
com a òrgan que va dictar l’acte recorregut i que té atribuïda la competència per
resoldre la concessió de subvencions, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret
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2. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat.

núm. 328/2019 de 16 de juliol.
Ha estat emès informe de secretaria intervenció en data 18 de desembre de 2020
amb les següents CONSIDERACIONS DE FONS:
Primera.- Considerar que resulta procedent ADMETRE a tràmit el recurs de reposició
interposat per la Sra. S. P. B., amb DNI núm. 47...840N, contra l’acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Torrefarrera, en sessió de 15 d’octubre de 2020 de
concessió de subvencions de mesures extraordinàries de suport a persones aturades
o autònoms per cessament o reducció d’activitat a conseqüència de l’estat d’alarma
decretat per la crisi del Covid19, per haver estat presentat dins de termini.
Segona.- Considerar que resulta procedent DESESTIMAR el recurs de reposició
interposat per la Sra. S. P. B. per incompliment del requisit 4t.C.d. de les bases de
subvenció relatives a les mesures extraordinàries de suport a persones aturades o
autònoms per cessament o reducció d’activitat a conseqüència de l’estat d’alarma
decretat per la crisi del Covid19.
Vist l’informe de secretaria intervenció i d’acord amb d’acord amb l’article 124 de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques la Junta de Govern Local, en exercici de les atribucions delegades per
Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, acorda per unanimitat dels seus
membres:

Quart.- Notificar aquest acord a la interessada amb l’advertiment que contra aquest,
que exhaureix la via administrativa, únicament procedeix la interposició de recurs
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos
comptats des del dia de rebre aquesta notificació, d’acord amb els articles 8.1, 25.1 i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa."

3. Expedient 608/2020. Aprovació de Despesa relació número 91
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ DE FACTURES. RELACIÓ NÚM. 91
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Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. S. P. B. , contra
l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 15 d’octubre de 2020 relatiu a la
resolució de la convocatòria de subvenció de mesures extraordinàries de suport a
persones aturades o autònoms per cessament o reducció d’activitat a conseqüència
de l’estat d’alarma decretat per la crisi del Covid19, perquè al llarg de l’expedient ha
quedat acreditat que la sol·licitant no compleix el requisit 4t.C.d. de les bases
reguladores.

Vista la relació de factures número 91/2020 que consta a l’expedient que, en el
desenvolupament normal del pressupost, s’han rebut en el departament de
Secretaria Intervenció municipal, per un import de 38.294,53 euros.
·Relació núm. 91 .................38.294,53 €

Atès que totes elles estan degudament conformades pel servei o regidoria que les
han originat i acrediten la realització de la prestació.

Atès que l’article 184 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que la gestió dels pressupostos de despeses
es realitzarà en les fases d’autorització, disposició o compromís, reconeixement de
despeses i ordenació del pagament.

Atès que l’article 59 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, disposa que prèviament al
reconeixement de les obligacions haurà d’acreditar-se documentalment davant
l’òrgan competent, la realització de la prestació de conformitat amb els acords que
en el seu dia es van autoritzar i comprometre la despesa.

Amb aquests antecedents, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions
atribuïdes per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16 de juliol, ACORDA per
unanimitat dels seus membres:

Primer.- Aprovar la relació de factures números 91 autoritzar, disposar, reconèixer les
obligacions i ordenar el pagament d’aquestes per un import de 38.294,53 €,
corresponents a l’exercici de 2020.

Segon.- Notificar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals als efectes
oportuns.
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Atès que la intervenció ha emès informe de fiscalització prèvia favorable.

4. Expedient 336/2018. Aprovar la segona aportació de la despesa per al
finançament de l'obra Construcció de la Biblioteca municipal de
Torrefarrera. Relació número 92
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t
EXP. 336/2018

APROVAR LA SEGONA APORTACIÓ DE LA DESPESA PER AL FINANÇAMENT DE
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TORREFARRERA”
ANTECEDENTS DE FET
I.-En data 21 de desembre de 2017, el Departament de Cultura, mitjançant l’Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural (en endavant, l’OSIC), va concedir una subvenció en
espècie a l’Ajuntament de Torrefarrera per al finançament parcial de les obres de
construcció d’una biblioteca municipal, per un import de 300.000,00€ (IVA inclòs).
IV.- L’Ajuntament de Torrefarrera, en data 1 de desembre de 2015, va contractar els
honoraris del projecte executiu i de la direcció d’obra d’arquitecte, al despatx de K. A.
El projecte executiu va ser entregat en data juliol del 2016 si bé els arquitectes van
renunciar al contracte de direcció d’obra el juny de 2018.

VI.- La quantitat de 300.000,00€ (IVA inclòs), que sufraga el Departament de Cultura,
mitjançant l’OSIC, segons resolució de 27 de desembre de 2017, va ser transferida a
l'INCASÒL en data 31 de gener de 2018.
VII.- En data 7 d’agost de 2018, el Departament de Cultura, mitjançant l’OSIC, ha
resolt, a petició de l’Ajuntament de Torrefarrera, aprovar una despesa per import de
234.756,09 €, amb càrrec a la partida pressupostària D/760000104/4421, per fer front
als costos de gestió de l’INCASÒL, que inclouran, a petició de l’Ajuntament de
Torrefarrera, la licitació de la direcció d’obra d’arquitecte, per la qual cosa, l’OSIC ha
concedit una subvenció a l’esmentat Ajuntament per aquest import. D’aquest import,
64.500€ corresponen a honoraris tècnics i la resta, és a dir, 170.256,09€ a costos de
gestió d’INCASÒL. Així mateix, la resolució de 7 d’agost de 2018 contempla que el
possible romanent de la licitació es destini a reduir l’aportació municipal.
VIII. En data 1 d’octubre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Torrefarrera va aprovar la
signatura del conveni de col·laboració entre l’INCASOL i l’Ajuntament de Torrefarrera
per la construcció de la biblioteca pública municipal de Torrefarrera.
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V.- En data 28 de desembre de 2017, el Departament de Cultura, mitjançant l’OSIC,
va encarregar a l’Institut Català del Sòl (en endavant, l’INCASÒL), la gestió i execució
de les obres de construcció de la biblioteca, així com la gestió de la direcció
d'execució, coordinació de seguretat, control de qualitat, i l'execució de les obres per
a la construcció de la biblioteca municipal, al municipi de Torrefarrera.

IX. El conveni signat per les parts en data 9 d’octubre de 2018 preveu que el segon
pagament corresponent al 20 % d’aportació municipal (222.538,15 € mes IVA) ha
d’efectuar-se a l’entrega a l’Ajuntament de les certificacions d’obra 1a, 2a i 3a.
X.- Les certificacions núm. 1, 2 i 3 han estat lliurades a l’Ajuntament de Torrefarrera
per part de l’INCASOL.
XI. Per escrit de data 30 d’octubre de 2020 i registre d’entrada 2020-E-RC-1799,
l’INCASOL ha sol·licitat a l’Ajuntament l’abonament del segon pagament en
compliment del conveni subscrit entre les parts per import de 222.538,15 € més
l’import corresponent a IVA, en els termes de la clàusula vuitena del conveni.
La sol·licitud s’acompanya de la factura número INC2000047 per import de
269.271,16 € (IVA inclòs)
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 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local, aprovat de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 185 del RD
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals i 60 del RD 500/1990 de 20 d’abril, la Junta de Govern Local,
en exercici de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 328/2019 de 16
de juliol, acorda per unanimitat dels seus membres:
Primer.- Aprovar la despesa corresponent al segon pagament equivalent al 20 % de
l’aportació municipal per les obres de construcció de la biblioteca municipal de
Torrefarrera per import de 222.538,15 € més IVA, i per tant, un total de 269.271,16 €,
d’acord amb el que preveu la clàusula vuitena del conveni subscrit entre l’Ajuntament
de Torrefarrera i l’INCASOL, en data 9 d’octubre de 2018.

Tercer.- Ordenar el pagament de la quantitat esmentada a l’INCASOL mitjançant
transferència al compte corrent designat per aquesta entitat.

B) PRECS I PREGUNTES
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Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació corresponent al segon pagament
de l’aportació municipal de les obres de construcció de la biblioteca municipal de
Torrefarrera per import de 269.271,16 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.3321.75100.

5. Precs i preguntes
No se’n formulen
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió
quan són les 14:25 del dia 7 de gener de 2021.
Torrefarrera, 7 de gener de 2021

L’Alcalde

La Secretària

Jordi Latorre i Sotus

Anna Gallart i Oró
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Vist i Plau

