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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/1  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  22 / de gener / 2020  

Durada  Des de les 19:30 fins a les 23:05 hores  

Lloc  Sala de Juntes de l'Ajuntament  

Presidida per  Joan Carles Garcia Guillamon  

Secretari  Lídia Cabrero Abad  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

46574177M Emmanuelle Samper Ortiz SÍ 

78078115S Joan Carles Garcia Guillamon SÍ 

43729252L Jordi Armengol Deza SÍ 

47680765V Margaret Ojeda Ibars SÍ 

78078113J Maria Carmen Parra Silvestre SÍ 

40889751Y Maria Rosa Gracia Mas SÍ 

  

  

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 
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A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: JGL 19/2019 i JGL 20/2019 

Data: 17 de gener de 2020 

Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de les actes de les sessions de data 11 

de desembre de 2019 i de 30 de desembre de 2019 (19/2019 i 20/2019). 

  

Expedient JGL 19-2019 i 20-2019 .- Aprovació, si s'escau de les actes de les sessions 

anteriors de data 11 de desembre i 30 de desembre de 2019 (19/2019 i 20/2019) 

  

Atès que l'esborrany de les actes pendents d'aprovació de data 11 de desembre i 30 de 

desembre de 2019 ( JGL 19/2019 i 20/2019), per aquest òrgan col·legiat s'han 

distribuït entre tots els seus membres simultàniament a la convocatòria de la present 

sessió ordinària. 

De conformitat amb els articles 110 i 111 del Decret legislatiu català 2/2003 de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, els articles 109, 110 i 198 a 207 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals;  

  

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord literal que diu: 

  

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 19/2019 de data 11 de desembre 

de 2019, de la Junta de Govern Local. 

  

Segon.- Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent número 20/2019 de data 30 

de desembre de 2019, de la Junta de Govern Local. 

  

Tercer.- Ordenar la seva inscripció al Llibre d'actes de la Junta de Govern Local de 

l'Ajuntament d'Alfarràs. 

  

Quart .- Ordenar a la Secretaria Interventora de l'Ajuntament d'Alfarràs que remeti 

aquestes accés a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
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Expedient 10/2020, 12/2020, 14/2020 i 15/2020 Aprovació de padrons de l'exercici 

2020 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 10/2020, 12/2020, 14/2020 i 15/2020 

Data: 17 de gener de 2019 

Assumpte: Aprovació padrons fiscals 2020 

  

1.- Antecedents 

Atès que els serveis administratius de l’Ajuntament d’Alfarràs han confeccionat les 

quotes a liquidar per cada subjecte passiu corresponent a la Taxa de Guals 2020, Taxa 

Cementiri municipal 2020, Horts municipals 2020 i Taules i Cadires 2020. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

  

Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals. 

  

Llei 58/2003 de 17 de Desembre General Tributari. 

  

Ordenança Fiscal número 7 reguladora de Taxa de Cementiri Municipal. 

  

Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa de Guals de l’Ajuntament 

d’Alfarràs. 

  

Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la Taxa  per utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic local. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar el padró fiscal i acordar liquidar les quotes als interessats en 

concepte de Taxa de Guals, Taxa per Cementiri municipal, Taxa per  Horts municipals 

i  Taxa per Taules i Cadires corresponent a l’exercici 2020. 

  

Segon.- Notificar col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons, de conformitat 

amb el que disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General 

Tributaria. 

  

Tercer.- Exposar els padrons corresponents pel termini d’un mes, mitjançant edicte  al 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida, els padrons fiscals/llistes de cobrament 

estaran a disposició dels interessats en les oficines de l’Ajuntament. Contra l’acte 
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d’aprovació de padrons i de les seves liquidacions es podrà formular davant del mateix 

òrgan que l’ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el 

termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició 

pública, d’acord amb l’establert a l’article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 

5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals. 

  

Quart.- Informar que segons estableix l’article 62.3 de la Llei 58/2003 de 17 de 

desembre, general tributaria, es posa en coneixement dels contribuent que es procedirà 

al cobrament en període voluntari, tal i com s’estableix en el calendari fiscal aprovat 

per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alfarràs publicat en el BOP de Lleida 

número 240 de data 13 de desembre de 2019. 

  

Cinquè.- Informar als interessats que aquells que tinguin domiciliat el rebut es girarà 

la quota dins el 10 primers dies del mes, en el termini de voluntària, al compte corrent 

(IBAN) indicat per l’interessat. 

  

Sisè.- Publicar aquest acord al BOP de Lleida, per al públic coneixement. 

  

Expedient 34/2020. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons Fiscals Llar 

D'infants 2019 -2020 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 34/2020 

Data: 10 de gener de 2020 

Assumpte: Alta Llar d’Infants 

  

1.- Antecedents. 

Vist que en data 4 de desembre de 2019, amb número 4171, va tenir entrada en el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs sol·licitud de la senyora FEE, amb NIE 

5378H, per alta al servei de la Llar d’infants municipals “Les Llavoretes”, de AB per 

començar el 21 de gener de 2020.  

 

Vist que posteriorment en data 21 de gener de 2020, la senyora FEE, ha manifestat la 

seva voluntat de no portar a la seva filla a la Llar d'infants, es deixa sense aprovació el 

present acord. 

  

Expedient 427/2019. Planificació i Ordenació de Personal. Aprovació bases i 

acord de convocatòria del procés de selecció de promoció interna, en règim de 

personal funcionari de plaça escala administració general categoria 

administrativa comptable. 
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Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 427/2019 

Data: 10 de gener de 2020 

Assumpte: Concurs Oposició, promoció interna personal funcionari 

administratiu C1 de gestió comptable. 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’oferta pública aprovada per l’Ajuntament d’Alfarràs preveia la convocatòria 

d’una plaça de selecció de promoció interna per a la cobertura, en règim de personal 

funcionari de l’escala d’Administració general, subescala administratiu, categoria 

administratiu comptable, subgrup de classificació professional C1 a l’Ajuntament 

d’Alfarràs. 

  

Vist que la persona aspirant serà nomenada com a personal funcionari, a temps 

complert per ocupar una plaça d’administrativa amb les retribucions corresponents al 

lloc de treball de la Relació de llocs de treball vigent classificada amb el número 

7/920, denominació administratiu, nivell C1, niell de complement de destinació 20; 

amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei, sempre complint el 

còmput anual d’acord amb la legislació vigent. 

  

Vist que s’han redactat les bases que han de regir el procés de selecció de promoció 

interna per a la cobertura, en règim de personal funcionari, de la plaça esmentada. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les bases de règim local. 

  

Decret de delegació d’Alcaldia 152/2019 de data 26 de juny de 2019. 

  

Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

  

Els articles 133, 134 i 167 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents 

en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la cobertura de la 

plaça vacant de promoció interna per a la cobertura en règim de personal funcionari, 

d’una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria 

administrativa comptable, subgrup de classificació professional C1 a l’Ajuntament 

d’Alfarràs 
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Segon.- Convocar el procés de selecció per concurs per a la cobertura de la plaça de 

promoció interna per a la cobertura en règim de personal funcionari, d’una plaça de 

l’escala d’administració general, subescala administrativa, categoria administrativa 

comptable, subgrup de classificació professional C1 a l’Ajuntament d’Alfarràs 

Tercer.- Publicar la convocatòria juntament amb el text íntegre de les bases 

reguladores de les proves selectives en el BOP de Lleida i en el Butlletí de la 

Generalitat de Catalunya i  a la seu electrònica d’aquest Ajuntament; 

www.ajuntamentalfarras.cat  

Quart. Vist la comunicació del membres que han de formar part del Tribunal, designar 

els membres del Tribunal que han de Jutjar les corresponent proves, notificar-los la 

resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i publicar la composició del 

Tribunal.  

  

Cinquè.- Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de 

selecció, aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la 

relació en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 

adreça https:// www.ajuntamentalfarraas.cat atorgant a aspirants exclosos un termini 

de deu dies hàbils, a partir de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva 

exclusió. 

  

Sisè. - Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs que diligenciï 

les bases reguladores i la convocatòria del procés per a la formació de la borsa de 

treball. 

 

Es transcriuen les bases que diuen: 

 

 
“BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS DE SELECCIÓ DE PROMOCIÒ INTERNA 

PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI, D’UNA PLAÇA 

DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA COMPTABLE, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ 

PROFESSIONAL C1 A L’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS. 

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 

L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció de promoció interna per a la 

cobertura en règim de personal FUNCIONARI, d’una plaça de l’escala d’administració 

general, subescala administrativa, categoria administratiu/va comptable,  subgrup de 

classificació professional C1 a l’Ajuntament d’Alfarràs. 

El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure en torn de promoció 

interna. 

http://www.ajuntamentalfarras.cat/
http://www.ajuntamentalfarraas.cat/
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SEGONA.- TIPUS DE RELACIÓ JURIDICA I JORNADA LABORAL 

La persona aspirant seleccionada serà nomenada com a personal FUNCIONARI, a temps 

complert, per ocupar una plaça d’administratiu/va; amb les retribucions corresponents al lloc 

de treball de la Relació de llocs de treball vigent classificada amb el número 7/920, 

denominació Administratiu/va, nivell C1, nivell de complement de destinació 20; amb la 

distribució horària d’acord amb les necessitats del servei, sempre complint el còmput anual 

d’hores d’acord amb la legislació vigent. 

 

TERCERA.- REQUISITS GENERALS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS. 

Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han 

de reunir, amb anterioritat a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els 

següents requisits generals: 

a.) Ser personal laboral de carrera en servei actiu a l’Ajuntament d’Alfarràs, i tenir una 

antiguitat almenys de dos anys de servei actiu al subgrup de classificació professional 

C2 en aquest Ajuntament almenys des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 

d’abril, en els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. Es 

considera que exerceix aquestes funcions el personal que està assignat a la categoria 

d’administratiu/va i figura així a la nòmina almenys des d’aquesta data. 

 

b.) Ser personal funcionari de carrera en servei actiu a l’Ajuntament d’Alfarràs, i tenir 

una antiguitat almenys, de dos anys de servei actiu al subgrup de classificació 

professional C2 

 

c.) No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que 

impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions 

(cal aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex III). 

 

d.) No haver estat separat/da, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol 

de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per 

a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a 

l’àmbit del sector públic (cal aportar complimentada la declaració de l’Annex III). 

 

e.) No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984 

de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

Públiques. 

 

f.) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent d’acord amb els 

imports i les exempcions que es detallen a la base quarta. 

 

g.) Estar en possessió de la titulació exigida que es determina a l’Annex I de requisits 

particulars d’aquestes bases. 

 

h.) Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de 
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sol·licituds, estar en possessió del certificat que acrediti el compliment de les 

condicions d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política 

Lingüística corresponent al nivell que es determina a l’Annex I de requisits 

particulars de la convocatòria. En cas que no es compti amb el certificat esmentat 

caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català. Tots els requisits 

establerts s’hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de 

sol·licituds. 

 

QUARTA.- ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 

L’anunci de l’aprovació de la convocatòria i de les bases que regulen aquest procés de 

selecció es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i de manera 

extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquests anuncis també es 

publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció es dirigiran a l’Il·lm. Sr. 

Alcalde – President de l’Ajuntament d’Alfarràs i es presentaran en hores d’oficina, al Registre 

General de la corporació. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà 

hàbil de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en 

finalitzarà als 20 dies natural comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació del seu 

extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan l’últim dia del termini sigui 

inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. Les instàncies també es podran 

presentar en la forma determinada per la legislació aplicable. 

En aquest supòsit, les persones aspirants hauran de comunicar immediatament aquest fet a 

l’Ajuntament d’Alfarràs, via fax, telegrama, trucada telefònica o e-mail 

(ajuntament@alfarras.ddl.net). 

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud 

es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i altres comunicacions 

d’aquest procés de selecció. 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació a que les notificacions o comunicacions 

derivades d’aquest procés de selecció que s’hagin d’efectuar a les persones aspirants es facin 

mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud. 

Les persones aspirants tindran la responsabilitat exclusiva de vetllar per l’actualització 

permanent de les dades del domicili, correu electrònic o telèfon de contacte davant de 

l’Ajuntament d’Alfarràs, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran 

de presentar en el Registre d’entrades d’aquesta Corporació, així com de garantir-ne la 

funcionalitat. 

 

A la sol·licitud de les persones aspirants hauran de manifestar de manera expressa i sota la 

seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun del requisits exigits en aquestes bases, 

referides a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. Per la simple 

concurrència a aquest procés selectiu s’entén que la persona aspirant accepta íntegrament 

aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 
 

Les persones aspirants adjuntaran a la sol·licitud la documentació següent: 

 

1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat o del passaport. 

mailto:ajuntament@alfarras.ddl.net
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2. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 

3. Currículum vitae. 

4. Fotocòpia compulsada del certificat de coneixement de la llengua catalana corresponent al 

nivell que es determina a l’Annex I de requisits particulars de la convocatòria, o la 

documentació que acrediti el compliment de les condicions d’equivalència amb aquest 

certificat que eximeixi de la realització de la prova sobre coneixement de la llengua catalana. 

5. Fotocòpies compulsades dels mèrits que s’al·leguin per tal de ser valorats. 

6. Declaració responsable de l’annex III. 

7. Rebut de pagament acreditatiu d’haver abonat a la Tresoreria municipal l’import dels 

drets d’examen. 

8. Cal manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que accepta que les 

notificacions o comunicacions derivades d’aquest procés de selecció que se li hagin 

d’efectuar es facin mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a la 

sol·licitud (cal aportar complimentada la declaració responsable de l’annex III). 

9. Cal manifestar de manera expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i 

cadascun del requisits exigits en aquestes bases, i que les accepta íntegrament (cal aportar 

complimentada la declaració responsable de l’annex III). 

Per acreditar l’experiència professional a l’administració pública s’haurà d’aportar un 

certificat de serveis prestats emès pel / per la Secretari/a. 

 

En els certificats o títols dels cursos de formació hauran de constar el nombre d’hores.  

 

En el cas que no figuri el nombre d’hores es consideraran com a cursos de durada inferior a 

5 hores i no seran valorats pel tribunal. 

 

No es valorarà cap mèrit no acreditat documentalment. Si aquests documents no es presenten 

abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no seran tinguts en 

compte. 

 

La presentació de la sol·licitud fora de termini o l’incompliment dels requisits d’accés fixats a 

la convocatòria, constitueixen defectes no esmenables que comportaran la pèrdua del dret a 

participar en el procés de provisió quedant-ne exclòs/a. 

 

La taxa pels drets d’examen és de 20,00 EUR, que han de ser satisfets prèviament per les 

persones aspirants, i adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el 

moment de presentar les sol·licituds. Resten exempts del pagament dels drets d’examen els 

subjectes passius en situació de desocupació que no percebin cap prestació econòmica i ho 

acreditin documentalment, mitjançant document expedit pel Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya que certifiqui la situació actual (alta o baixa), i la seva situació actual sobre 

prestacions, i document de la Tresoreria de la Seguretat Social que certifiqui la seva situació 

actual en el sistema de la Seguretat Social. 

 

CINQUENA.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el President de la corporació, en el 

termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista provisional de 

persones aspirants admeses i excloses. La mateixa resolució contindrà una relació de les 

persones aspirants que han de realitzar les proves de coneixements de la llengua catalana; el 
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lloc, data i hora d’inici del procés de selecció; i l’ordre d’actuació de les persones aspirants. 

L’esmentada resolució, amb les llistes completes de persones aspirants admeses i excloses, es 

farà pública al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a la plana web 

de l’Ajuntament d’Alfarràs, i concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i 

possibles reclamacions. 

 

Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el 

qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es 

considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà 

tornar-la a publicar o notificar. En el cas de publicar-se es farà al tauler d’anuncis i a la 

plana web de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis i a la plana 

web de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

 

Amb aquestes publicacions es consideraran realitzades les oportunes notificacions a les 

persones interessades. No obstant això, la publicació referida pot ser substituïda per una 

notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d’acord amb la legislació 
aplicable. 
 
SISENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

Els membres del tribunal qualificador, que han estat designats atenent als principis 

d’imparcialitat, especialització i professionalitat, en funció de la disponibilitat de recursos, 

són els següents: 

 

PRESIDÈNCIA: Recaurà en la secretària de l’Ajuntament. 

 

VOCALS: 2 vocals designats per l’Ajuntament (titulars i suplents), un a proposta de l’Escola 

d’Administració Pública i l’altre personal funcionari o personal fix d’altres administracions, 

Consell Comarcal o Diputació de Lleida. 

 

SECRETARI/ÀRIA, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a.  

 

Tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador. 

 

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius 

suplents, correspon al president de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual 

s’aprova la llista d’admesos i exclosos. 

 

Per a la constitució vàlida dels tribunals qualificadors i per a la seva actuació adequada a 

efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència de 

la majoria dels seus membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, del president o 

presidenta i del secretari o secretària o de les persones que les substitueixin.  

 

El tribunal podrà delegar en un nombre de membres no inferior a tres per tal que estiguin 

presents en la realització de les proves que s’executin, sota la supervisió d’un o més tècnics 

especialistes i en lloc diferent al que es constitueixi o actuï. 
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El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes 

per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en 

les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva 

competència. 

 

Els/les vocals hauran de tenir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’accés a 

la plaça objecte de la convocatòria. 

 

Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, notificant-ho a l’autoritat 

convocant, i les persones aspirants podran recusar-los quan concorrin les circumstàncies 

previstes a l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

 

Dins la fase de selecció, el Tribunal resoldrà tots els dubtes d’interpretació i aplicació de les 

normes que puguin plantejar-se, com també els supòsits no previstos en el normativa. 

Les decisions es prendran per majoria de vots presents resolent, en cas d’empat, el vot de qui 

actuï com a president/a. 

 

Als efectes del que disposa l’article 30 i l’annex IV del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, 

sobre indemnitzacions per raó del servei, el tribunal que actuï en aquest procés de selecció 

estarà classificat en la categoria segona. 

 

SETENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

La selecció pel sistema de concurs oposició consistirà, en aquest cas, en la valoració de 

determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionades amb les 

tasques i funcions a exercir i en la superació de les proves corresponents, inclòs el període de 

pràctiques. 

 

Les persones aspirants seran convocades per a la realització, si s’escau, de les diferents 

proves en crida única i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI o 

document equivalent. La no compareixença d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el 

moment de dur-les a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats 

discrecionalment pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix 

exercici quedant exclòs/a del procés selectiu. 

 

En relació amb la fase d’oposició, l'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquelles 

proves que no puguin fer-se conjuntament es realitzarà per ordre ascendent de DNI. 

 

Aquelles persones aspirants que no obtinguin una puntuació igual o superior a la mínima per 

superar la prova corresponent obtindran la qualificació de no aprovades i quedaran 

eliminades del procés selectiu, de la mateixa manera que les qualificades com a no aptes. 

 

Conforme es vagin finalitzant, el tribunal publicarà les puntuacions de cadascuna de les 

proves de la fase d’oposició, amb indicació de la data, hora i lloc de celebració de la següent; 

la valoració dels mèrits acreditats en la fase de concurs; i  les puntuacions totals; al tauler 

d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

 

 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu 

s’entendrà que s’ha de produir dins del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se. Si 

el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per 

participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb 

audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 

autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents. 

 

El procés de selecció constarà de les següents fases: 

 

1. FASE DE CONCURS. Puntuació màxima 33,00 punts 

 

Aquesta fase, no tindrà caràcter eliminatori ni es podrà tenir en compte per superar les 

proves de la fase d’oposició. 

 

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment pels 

aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb els criteris de valoració i 

puntuacions següents: 

 

a) Antiguitat. Puntuació màxima 25 punts. 

Per serveis prestats, en la categoria professional des de la qual s’opta en aquesta promoció 

interna a l’Ajuntament d’Alfarràs, fins a un màxim de 25 punts, a raó de 0,15 punts per mes 

complet de serveis. 

 

b) Formació complementària que tingui relació directa amb les especificitats del lloc de 

treball a cobrir i/o amb les tasques pròpies d’aquest àmbit de l’administració local.  

 

Puntuació màxima 8 punts. 

 

1) Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a 50 hores: 0,40 punts per curs. 

2) Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a 100 hores: 0,80 punts per 

curs. 

3) Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 1,20 punts per curs. 

4) Per mestratges o postgraus amb una durada superior a 300 hores: 1,60 punts per 

cadascun. 

5) Per titulacions acadèmiques superiors a les exigides per a l’accés en aquesta convocatòria. 

CFGS: 0,50 punt. Diplomatura universitària: 0,75 punts. Llicenciatura o  

grau universitari: 1,00 punt. En tots els casos, per cadascuna. No es podrà valorar la  

titulació que dona accés al procés de selecció. 

 

En tot cas, si cal acreditar qualsevol equivalència l’haurà d’aportar la persona aspirant  

mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas. 

 

Les persones aspirants podran ser convocades, si s’escau, per a aclarir algun extrem que 

quedi confús, amb la finalitat de clarificar aspectes referents als mèrits al·legats o a la 

documentació  que els acredita. 

 

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 33 punts. 
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Després de la qualificació dels mèrits el tribunal qualificador d’aquest procés de selecció 

publicarà al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Alfarràs una relació, per 

ordre ascendent de DNI, en la qual constin, a més, les puntuacions parcials de cada mèrit i 

les puntuacions totals. A l’encapçalament d’aquesta llista s’identificarà el procés de selecció; 

a continuació, la identificació com a fase de concurs; al cos central hi haurà la taula de 

dades principal amb la identificació del mèrit i els resultats parcials i totals. La llista anirà 

signada per la persona secretària del tribunal qualificador, amb especificació de la localitat i 

la data. 

 

2. FASE D’OPOSICIÓ. Puntuació màxima 67 punts. 

 

En aquesta fase es valoraran els coneixements teòrics i pràctics, mitjançant la realització 

d’una prova de català, una prova teòrica, i una prova pràctica, de conformitat amb els 

criteris de valoració i puntuació que es detallen seguidament: 

 

a) Primera prova. Prova de coneixements de llengua catalana. 

 

Consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la llengua catalana 

corresponents al nivell de suficiència, C1, de la Direcció General de Política Lingüística. La 

seva qualificació serà “apte/a” o “no apte/a”. 

 

Quedaran exempts/es de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, amb la 

sol·licitud, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua 

catalana de nivell intermedi C1 de la Junta Permanent de Català o equivalent. 

 

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 

tècniques especialitzades en normalització lingüística. 

 

b) Segona prova. Prova escrita de coneixements teòrics. Puntuació màxima 33 punts. 

 

Consistirà en contestar per escrit, durant un període màxim de 60 minuts, dos temes de 

caràcter teòric del temari de l’Annex II, a escollir d’entre quatre, proposats pel Tribunal, 

relativa a matèries relacionades amb les funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball 

objecte de la convocatòria. 

 

c) Tercera prova. Prova escrita de coneixements pràctics. Puntuació màxima 34 punts. 

 

Consistirà en contestar per escrit, durant un període màxim de 60 minuts, un supòsit de 

caràcter pràctic que requereix respostes de desenvolupament, a escollir d’entre dos que  

seran proposats pel tribunal, corresponents a la part específica del temari de l’Annex II, 

relativa a matèries relacionades amb les funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball 

objecte de la convocatòria. 

 

Després de cada prova el tribunal qualificador d’aquest procés de selecció publicarà al 

tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Alfarràs una relació, per ordre ascendent 

de DNI, en la qual constin, a més, les puntuacions parcials de la prova corresponent i el 

resultat, si s’escau, d’APTE, NO APTE o NO PRESENTAT. A l’encapçalament d’aquesta 

llista s’identificarà el procés de selecció; més avall, l’exercici i/o prova a la qual pertanyin 
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els resultats; al cos central hi haurà la taula de dades principal amb els resultats; i, al final, 

la data, hora i lloc de realització, amb l’adreça, de la propera prova del procés selectiu. La 

llista anirà signada per la persona 

secretària del tribunal qualificador, amb especificació de la localitat i la data. 

 

Totes les proves de la fase d’oposició, són obligatòries i eliminatòries. 

 

La primera prova es qualificarà d’apta o no apta. 

 

Quedaran eliminades les persones aspirants qualificades com a no aptes. 

 

La segona prova es puntuarà entre 0 i 33 punts. 

Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 

16,50 punts. 

 

La tercera prova es puntuarà entre 0 i 34 punts. 

 

Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 

17,00 punts. 

 

3. PUNTUACIONS FINALS TOTALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

La puntuació total màxima corresponent a les dues fases del procés de selecció (concurs i 

oposició) serà de 100,00 punts. 

 

El resultat final serà la suma dels mèrits acreditats per les persones aspirants corresponents a 

la fase de concurs i de les puntuacions obtingudes en la valoració de les proves practicades 

durant la fase d’oposició. 

 

Després de la qualificació dels mèrits i de les proves el tribunal qualificador d’aquest procés 

de selecció publicarà al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament d’Alfarràs una 

relació, per ordre ascendent de DNI, en la qual constin, a més, les puntuacions parcials de 

cada prova i mèrit, i les puntuacions finals. A l’encapçalament d’aquesta llista s’identificarà 

el procés de selecció; a continuació, la identificació com a fase de resultats finals; al cos 

central hi haurà la taula de dades principal amb la identificació del mèrit i de la prova i els 

resultats parcials i totals. 

 

La llista anirà signada per la persona secretària del tribunal qualificador, amb especificació 

de la  localitat i la data. 

VUITENA. RELACIÓ D’APROVATS/DES, PROPOSTA DE NOMENAMENT COM A 

FUNCIONARI/A DE CARRERA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS 

 

Acabada la qualificació del procés de selecció, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis i a la  

plana web de l’Ajuntament d’Alfarràs, la relació de les persones aspirants per ordre 

decreixent  de puntuació total. 

 

El tribunal no podrà acordar ni declarar que han superat el procés selectiu un nombre 

superior de persones aspirants que el de places convocades, en aquest cas UNA. 
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El tribunal elevarà a la Presidència de la corporació les actes del procés de selecció amb la 

seva qualificació, on en la corresponent a la de l'última sessió es farà concreta referència a la 

persona seleccionada per tal de ser nomenada com a personal funcionari. 

 

La proposta de nomenament del tribunal com a personal funcionari  en la categoria 

d’administratiu/va de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la suma 

de les fases de concurs i oposició vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en 

el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els articles 106 i següents de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, supòsit aquest en què s’hauran de practicar de nou les proves o 

tràmits afectats per les irregularitats. 

 

La persona aspirant proposada presentarà al Departament de Recursos Humans, dins del 

termini de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació dels resultats 

finals, i sense necessitat de previ requeriment, els documents acreditatius de les condicions de 

capacitat i dels requisits exigits que es detallen a continuació: 

 

1. Fotocòpia compulsada del DNI o document d'identitat equivalent. 

2. Títol, testimoni notarial o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida a 

la respectiva convocatòria o justificant d'haver efectuat el pagament dels drets per a 

la seva obtenció. 

3. Declaració responsable de no haver estat separat/da, per resolució disciplinària 

ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se 

inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver 

estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic (Annex III). 

4. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia o limitació en la seva 

capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb 

l’exercici normal de les corresponents funcions del lloc de treball d’aquest procés de 

selecció, o informe mèdic, amb el resultat d’apte/a. 

5. Haurà de formalitzar una declaració relativa a no trobar-se afectat per cap causa 

d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, d’acord 

amb la Llei53/1984, de 26 de desembre. Si la persona candidata proposada per 

ocupar aquesta plaça ja està exercint un lloc de treball a una administració pública 

que vol continuar mantenint, prèviament a la contractació a l’Ajuntament d’Alfarràs, 

haurà d’aportar l’acord de l’òrgan competent de l’administració pública d’origen 

autoritzant la compatibilitat amb el lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria, 

sense perjudici, si s’escau, de la tramitació del corresponent expedient de 

compatibilitat per part de l’Ajuntament d’Alfarràs 

 

La persona aspirant proposada que dintre del termini indicat, excepte casos de força major 

que seran degudament comprovats i considerats per l'òrgan convocant, no presenti la 

documentació o si en examinar-la es comprova que no compleix alguns dels requisits 

assenyalats a les bases, no podrà ser nomenada i restaran anul·lades totes les seves 

actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en el cas de 

falsedat en la seva instància. 

 

En aquests casos, la presidència de la corporació podrà nomenar com a personal funcionari 

de carrera a l'aspirant que hagi obtingut la següent millor puntuació, sempre que reuneixi els 
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requisits exigits a la convocatòria i hagi superat els diferents exercicis, el qual disposarà, 

amb requeriment previ, d'un termini de vint dies naturals per presentar la documentació. 

 

NOVENA.- NOMENAMENT COM A FUNCIONARI/A DE CARRERA I PRESA DE 

POSSESSIÓ 

 

El President de la corporació resoldrà el nomenament com a funcionari/a de carrera a favor 

de la persona aspirant proposada, com a màxim dins del període d’un mes a partir de la data 

d’acabament del termini concedit per presentar la documentació. 

 

El nomenament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, i la persona aspirant nomenada haurà de fer l’acte d’acatament 

de la Constitució, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i de la resta de l’ordenament 

jurídic, i prendre possessió del seu càrrec, dins del termini d'un mes a partir de l’endemà de 

la data de la publicació del nomenament en el darrer dels butlletins esmentats. 

 

Si la persona interessada no pogués prendre possessió del càrrec dins del termini establert – 

tret de causa de força major que justifiqui l'aspirant i que apreciarà la Presidència de 

l'Ajuntament d’Alfarràs -, o si no prestés el jurament o la promesa preceptius, l’òrgan gestor 

corresponent de l'Ajuntament d’Alfarràs ho comunicarà a la Presidència a fi que l'autoritat o 

l'òrgan que hagués conferit el nomenament declari la no adquisició de la condició de 

funcionari/a de carrera de la persona nomenada, i es procedirà a actuar de la forma prevista 

a les bases anteriors. 

 

DESENA. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI 

 

Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques. 

 

ONZENA. CESSAMENT DEL PERSONAL 

 

El cessament del personal nomenat com a funcionari de carrera es produirà quan concorrin 

les causes assenyalades a la legislació vigent. 

 

 

DOTZENA.- RECURSOS I INCIDÈNCIES 

 

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius que 

se’n derivin, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en les formes 

establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 

Els tribunals estan facultats per resoldre les reclamacions que se’ls puguin presentar contra 

els seus actes de tràmit no qualificats, i els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el 

desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la realització de proves 

addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat 

en la qualificació definitiva dels aspirants. 

 

Contra les resolucions i els actes de tràmit dels òrgans competents, que posin fi a la via 
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administrativa, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de 

l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 

indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades 

podran interposar, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de 

la seva publicació o notificació, davant el mateix òrgan que els hagi dictat, o bé, directament, 

recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar 

a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Lleida. 

 

Les resolucions i els actes de tràmit qualificats del tribunal, que no posen fi a la via 

administrativa, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de 

l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 

indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, poden ser recorreguts en 

alçada davant l’alcalde. Els tribunals i òrgans de selecció del personal al servei de 

l’Ajuntament d’Alfarràs es consideren dependents de l’alcalde. En tot cas, es consideren actes 

de tràmit qualificats la valoració de les proves de la fase d’oposició, la valoració dels mèrits 

de la fase de concurs i la proposta definitiva de persones aspirants que han superat el procés 

selectiu. 

 

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

TRETZENA.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI 

 

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes 

vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local. 

 

ANNEX I. REQUISITS PARTICULARS DE LES PERSONES ASPIRANTS 

 

1. Requisits particulars de les persones aspirants. 

 

A més de tots i cadascun dels requisits generals exigits a la base TERCERA les persones 

aspirants hauran de complir, dins del termini de presentació de sol·licituds els requisits 

particulars següents: 

 

a)Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau 

mitjà, tècnic/a especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre 

d’equivalent o superior, o estar en condicions d’obtenir-lo, com a màxim, en la data de 

finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix s'estarà al que disposa 

l'ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s'estableixen les equivalències amb els 

títols de Graduat en educació secundària obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei 

Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació, modificada per l'ordre EDU/520/2011, de 7 de 

març. 

 

També podrà participar en aquest procés selectiu el personal determinat a la base TERCERA 

a) i b), encara que no disposi de la titulació esmentada a l’anterior paràgraf, que tingui una 
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antiguitat de deu anys en el subgrup C2 o de cinc anys i la superació d'un curs de formació al  

qual s'ha d'accedir per criteris objectius. 

 

Es tindran en consideració les equivalències amb la titulació requerida regulades per llei i 

que siguin d'aplicació. En el supòsit que s’aporti un títol equivalent a l’exigit, s’haurà 

d’adjuntar el certificat expedit pel Consell Nacional d’Educació que n’acrediti l’equivalència. 

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o 

convalidat pel Ministeri d'Educació, Ciència i Esport o qui tingui la competència. En tot cas 

l’equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per 

l’administració competent en cada cas. 

 

b) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell de 

suficiència (C1) expedit per la Junta Permanent de Català o equivalent. 

 

 

ANNEX II.- TEMARI DE LA FASE D’OPOSICIÓ 

 

A.- PART COMUNA 

 

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals. 

Tema 2. Principis de l’organització administrativa espanyola. Administració de l’Estat. 

Administració autonòmica. L’Administració local i la seva organització: municipi, província, 

comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals. 

Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Principis rectors. 

Garanties dels drets estatutaris. Relacions de la Generalitat de Catalunya amb les entitats 

locals. 

Tema 4. El Municipi i la seva regulació jurídica. Organització i competències. 

Tema 5. Règim ordinari: Òrgans necessaris. Alcalde, Tinents d’Alcalde, Ple i Junta de 

Govern Local. Òrgans complementaris: Comissions informatives i altres òrgans. 

Tema 6. Les competències municipals sistemes de determinació. Competències pròpies, 

delegades i competències diferents de les pròpies. Els serveis mínims.  

Tema 7. La sostenibilitat financera de la hisenda local com pressupost de l’exercici de les 

competències. Els convenis sobre l’exercici de competències i la prestació de serveis 

municipals. 

 

B. PART ESPECÍFICA 

 

Tema 8. Les hisendes local en España: principis constitucionals. Règim jurídic de les 

Hisendes Locals. Coordinació de les Hisendes Estatals, Autonòmica i Local. 

Tema 9. Pressupost General de les Entitats Locals: concepte i contingut. 

Tema 10. Bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del Pressupost General i 

la pròrroga pressupostària. 

Tema 11. Estructura pressupostaria. Els crèdits del pressupost de despesa: delimitació, 

situació i nivells de vinculació jurídica. 

Tema 12. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació. 

Tema 13. Execució del pressupost de despesa i ingressos. 

Tema 14. Pagament a justificar. Bestretes de caixa fixa.  

Tema 15. Les despeses de caràcter plurianual La tramitació anticipada de despesa. Projecte 
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de despesa.  

Tema 16. Despeses amb finançament afectada: especial referencia a les desviacions de 

finançament. 

Tema 17. Liquidació del pressupost. Tramitació.  

Tema 18. Resultat pressupostària: concepte, càlcul, i ajustos.  

Tema 19. Romanents de tresoreria: concepte i càlcul 

Tema 20. Anàlisis del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del 

romanent de tresoreria per despeses generals. La consolidació pressupostària. 

Tema 21. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis general. Objectius de 

l’estabilitat pressupostària, de deute pública i de la regla de la despesa per les Corporacions 

locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. 

Tema 22. Plans Econòmic financers: contingut, tramitació i seguiment. 

Tema 23. Plans d’ajustos i de sanejament financers. Subministrament d’informació financera 

de les Entitats Locals. 

Tema 24. Tresoreria de les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. 

Funció de tresoreria. Organització. Situació dels fons.  

Tema 25. Realització de pagaments: prelació, procediment i mitjans de pagament. 

Compliment dels terminis en els pagaments: Període mig de pagament. 

Tema 26. Planificació financera. 

Tema 27. Comptabilitat en les entitats locals i els seus organismes: models normal, 

simplificat i bàsic.  

Tema 28. El Compte General de les Entitats Locals. 

Tema 29. Recursos de les Hisendes Locals. 

Tema 30. Impost de Bens Immobles: Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. 

Quota 

Tema 31. Impost d’activitat econòmiques. Naturalesa. Fet imposable, Subjecte passiu. 

Exempcions. Quota 

Tema 32. Taxes i preus públics. Diferencies. Contribucions especials. 

Tema 33. Participació dels municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les Comunitat 

autònomes. 

Tema 34. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa 

Tema 35. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i duració, competència i límits, 

requisits  

Tema 36. Les operacions de crèdit a curt termini: finalitat i duració, condicions. 

Tema 37. Gestió tributaria: delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La 

Liquidació dels tributs. Declaració tributaria. Actes de liquidació. 

Tema 38. Extinció de la obligació tributaria. El pagament; requisits, mitjans de pagament i 

efectes del pagament. 

Tema 39. Recaptació de tributs. Òrgans de recaptació. Procediment en voluntari, executiu. 

Ajornament i fraccionament. 

Tema 40. Inspecció de tributs, revisió en via administrativa dels actes de gestió tributaria. 

Recurs reposició. 

 

ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Dades personals 

Nom i cognoms ...................................................................................... NIF / NIE 

................................ 
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Correu electrònic.................................................. Telèfon................................... Home Dona 

Domicili.............................................................. Municipi ............................... Codi postal 

................. 

Dades del procés de selecció 

Denominació 

............................................................................................................................................ 

 

 

Per tal de donar compliment a la base TERCERA, apartats c), i d) i QUARTA punts 6), 8) i 

9), 

 

DECLARA, sota la seva responsabilitat, 

 

1. No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que 

impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions del lloc 

de treball d’aquest procés de selecció. 

 

2. No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les 

administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de 

les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic. 

 

3. Que accepta que les notificacions o comunicacions derivades d’aquest procés de selecció 

que se li hagin d’efectuar es facin mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica 

indicada a la sol·licitud. 

 

4. Que reuneix tots i cadascun del requisits exigits en aquestes bases i que les accepta 

íntegrament. 

 

Alfarràs, a ................... de .......................... de ...............” 

  

Expedient 288/2019. Imposició de Multes Coercitives. Resolució recurs de 

reposició contra la resolució dictada per la Junta de Govern Local de 

l'Ajuntament d'Alfarràs de data 27 de novembre de 2019. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Abans d’iniciar-se la valoració i proposta del present acord les Regidores Maria 

Carmen Parra Silvestre i Maria Rosa Gracia Mas, es retiren de la Sala de Juntes de 

l’Ajuntament i pren la paraula el Il·lm. Sr. Alcalde;  

 

Expedient: 288/2019 

Data: 13 de gener de 2019 

Assumpte: Resolució recurs de reposició contra la resolució dictada per la Junta 

de Govern local de l’Ajuntament d’Alfarràs de data 27 de novembre de 2019, en 

l’expedient d’imposició de multes coercitives per incompliment de mesures 
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cautelars de protecció de seguretat. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 7 de gener de 2020, amb número d’entrada 28, es va presentar davant 

el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs RECURS DE REPOSICIÓ presentat 

pel senyor Simeó Miquel Roe que actua en nom i representació dels Srs. ACT, JCT, 

ACT, MDCP, MCP, ACP, ICT, ACT, RCT, I FCT, contra la resolució dictada per la 

Junta de Govern Local, de l’Ajuntament d’Alfarràs en data 27 de novembre de 2019, 

en l’expedient d’imposició de multes coercitives per incompliment de mesures 

cautelars de protecció de seguretat que es tramita amb el número 288/2019, que recull 

els arguments en que es basa el recurs de reposició i justifica el compliment dels 

requisits legals d’admissibilitat, segons manifesta. 

  

Vist el recurs de reposició interposat pel lletrat Sr. Simeó Miquel Roé en representació 

del Sr. Alfonso Castro Trocoli i altres 9 contra l’acord de la Junt de Govern Local de 

data 27 de novembre de 2019. 

  

Atès que les al·legacions del recurrent no desvirtuen el contingut del precedent acord 

de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2019 que es ratifiquen plenament i 

es donen per reproduïdes. 

  

Vista allò que s’estableix en l’article 123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre,  

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de 

Govern Local de 27/11/2019. 

  

Segon.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns. 

  

Expedient 79/2019.- Adjudicació de les obres de reforma interior d'edifici per a 

Museu d'Alfarràs 

No hi ha acord Motiu: Ampliar 

documentació 

S’incorporen a la sessió de la Junta de Govern les Regidores Sra. Maria Carmen Parra 

Silvestre i Maria Rosa Gracia Mas. 

 

Atès ha estat reclamada documentació i constitució de fiança als adjudicataris, el 

present acord es posposa fins que s'aporti per part dels adjudicataris provisionals la 

documentació que manca i la constitució de l'aval. 
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Expedient 278/2019. Retirades de Vehicles de la Via Pública i declaració de 

residus domèstic. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 278/2019 

Data: 8 de gener de 2020 

Assumpte: Proposta d’acord per expedient de retirada de vehicle i declaració de 

residus domèstic II. 

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 29 de novembre de 2019, es va notificar a l’Ajuntament d’Alfarràs 

ofici per part de la Direcció general de la Guardia Civil, ofici per infracció de la Llei 

22/2011 de residus perillosos, en el que es detallen 5 vehicles,  que segons manifesten 

es troben en situació d’abandonament  i procedeix instruir acta de residus número 

206/2019. 

  

Vist que els vehicles que es troben estacionats amb situació d’abandonament i són els 

següents: 

  

Matrícula Nom titular DNI Ubicació vehicle 

L5660AD FSH       6181K C/ Parra núm. 8 

8730BXK MRT 57994K C/ Nou Travesseres 

CX934XA  AW   Avda Lleida, 43 

T7631AD ART 41078140W Camí del Sas, 2 

  

  

2.- Fonaments de dret 

.- Els articles 86 i 106 del text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 

Motor i Seguretat Vial aprovat per Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre. 

.- Els articles 3.a), 6, 42, 74 i següents i 81 del Text Refós de la Llei Reguladora dels 

Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

.- Els articles 3.b), 12.5, 46.3.c) i 49.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i 

Sòls Contaminats. 

.- El Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida 
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útil. 

.- El Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la Gestió dels Vehicles Fora d'Ús. 

.- L'Ordre de 14 de febrer de 1974 per la qual es regula la Retirada de la Via Pública i 

el Dipòsit de Vehicles Automòbils Abandonats. 

.- L'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les Operacions de 

Valorització i Eliminació de Residus i la Llista Europea de Residus. 

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord:  

Primer.- Incoar procediment de trasllat del vehicle al Centre Autoritzat de Tractament 

de Vehicles, del  vehicles següents: 

Matrícula Nom titular DNI Ubicació vehicle 

L5660AD FSH 6181K C/ Parra núm. 8 

8730BXK MRT 7994K C/ Nou Travesseres 

CX934XA  AW   Avda Lleida, 43 

T7631AD ART 8140W Camí del Sas, 2 

Segon.- Requerir al titular del vehicle perquè, en el termini d'un mes, procedeixi a la 

seva retirada de la via pública advertint-li que, en cas de no fer-ho, es procedirà al seu 

trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior 

destrucció i descontaminació/adjudicació als serveis de vigilància i control del trafico. 

  

Expedient 320/2019. Ordre d'Execució per netejar i tancar les obertures 

d'immoble situat al Carrer Ronda Sud, 11 d'Alfarràs 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient núm.: 320/2019 

Resolució amb número i data establerts al marge 

Procediment: Ordre d'Execució 

Interessat: ARTELL E HIJOS TRES, S.L. 

Data d'iniciació: 17/09/2019 
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1.- Antecedents 

Vist que amb data 17 de setembre 2019, es va iniciar procediment d’ofici  d'ordre 

d'execució d'obres de conservació, rehabilitació i millora a l'edifici situat en  

 

Referència Cadastral  8442074BG9384S0001PY  

Localització  C/ Ronda Sud, 11 d’Alfarràs 

e ARTELL E HIJOS TRES S.L. 

  

Vist que amb data 14 d’octubre de 2019 va ser emès informe de comprovació pels 

Serveis Tècnics competents, i amb data 18 de setembre de 2019 va ser emès Informe 

de Secretaria.  

 

Vist que amb data 16 d’octubre de 2019, es va dictar proposta d'ordre d'execució per 

part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

Vist que comunicada la proposta d'ordre d'execució als interessats afectats, l'entitat 

PROMONTORIA HOLDING 140 B.V, amb CIF 0030224J, amb domicili a efecte de 

notificacions al Carrer Medina de Pomar, 27 Madrid amb número de registre d'entrada 

RE-88 en data 14 de gener de 2019, va presentar davant el Registre escrit respecte a 

l'expedient d'Ordre d'execució per tapiar l'edifici situat al Carrer Ronda Sud, 11 

d'Alfarràs, i en el que al·legació que: 

 

"Unica.- PROMONTORIA se compromete a realizar las obras de conservación y 

rehabilitación indicadas a propuesta de la Junta de Gobierno Local, así como la 

limpieza de dicha finca que se solicitan a ARTELL HIJOS TRES, S.L. por parte del 

Ayuntamiento de Alfarràs, como propietario de dicha finca, una vez adquiera la 

titularidad de dicho edificio por Decreto de Adjudicación. 

A tal efecto, rogamos al Ayuntamiento al que me dirijo no lleve a cabo la orden de 

ejecución para tapiar el edificio sito en la Calle Ronda Sur, 11 Alfarràs i por tanto 

tampoco practique la correspondiente anotación del coste de la reparació en el 

Registre de la Propiedad." 

  

Vist que s'han sol·licitat als serveis tècnics una valoració de la situació d'urgència real 

de l'immoble objecte de la present ordre d'execució, que posen de manifest la 

perillositat derivada de no executar l'ordre d'execució acordada.  

  

Vist que de les al·legacions presentades no es deriva un termini en el qual es produirà 

aquest Dret d'adjudicació en favor de l'empresa PROMONTORIA HOLDING 140 

B.V. 

  

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb l'establert en l'article 77 Reglament sobre protecció de la legalitat 

urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, en relació amb l'article 53.1 o) 

del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada pel 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i en l'article 21.1.s) de la Llei 7/19875, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l'empresa PROMONTORIA 

HOLDING 140, B.V, com a possible adjudicatària de la propietat situada al Carrer 

Ronda Sud, 11 d'Alfarràs, i en la que consta com actual propietari ARTELL HIJOS 

TRES, S.L. 

  

Segon.- Ordenar l'execució en l'immoble propietat de ARTELL HIJOS TRES, S.L. 

situat en  

  

Referència Cadastral  8442074BG9384S0001PY  

Localització  C/ Ronda Sud, 11 d’Alfarràs 

  

de les següents obres necessàries de:  

  

.- Netejar la finca (solar i construccions ) de deixalles i brutícia i tancar obertures malmeses 
 

.- Tancar les obertures (portes, balcons i accessos) amb un tancament mur de fabrica de 

ceràmica (tipus gero) fins a 2m d’alçada que impedeixi l’accés al interior de la finca, 

de persones no autoritzades  
  

El cost estimat de l’actuació a realitzar (veure pressupost adjunt) estimada es de 1.700 

€ 

més IVA i Neteja de solar i reparació-tancaments 400 €) + (Tancament exterior-muret  

de geo 1.400 €) 

  

MESURES CAUTELARS 

  

El tècnic sotasignat recomana: 

 

1.- S’ha d’acordonar la zona i  

 

2.-Col·locar senyalització d’advertiment de perill i de prohibició de pas al seu interior 

  

L'adopció d'aquesta ordre d'execució d'obres de conservació, de rehabilitació o millora 

es justifica en els següents motius:  

 

Pels problemes de salubritat i perillositat que es genera en l’immoble, atès el seu fàcil 

accés. 

  

Tercer. El termini per a l'execució de les obres és de 15 dies. Sent el cost estimat de les 
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mateixes de 3.500,00 euros més IVA. 

  

Quart.- S'adoptaran les següents mesures cautelars:  

 

1.- S’ha d’acordonar la zona  

2.- Col·locar senyalització d’advertiment de perill i de prohibició de pas al seu 

interior 

  

Cinquè.- En cas d'incompliment injustificat de l'ordre d'execució, es procedirà a: 

  

- L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.  

  

- La imposició de multes coercitives, d'acord amb l'establert per l'article 225.2 del Text 

refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que es 

pot reiterar fins que es compleixi l'obligació de conservació. 

  

Sisè.-  Notificar aquesta ordre d'execució al propietari interessat als efectes oportuns. 

  

Expedient 209/2019. Llicències Urbanístiques. Execució fiança runes per 

incompliment acreditació certificat residus 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Decret d’Alcaldia 

Expedient: 209/2019 Llicències d’obres 

Data: 11 de maig de 2019 

Assumpte:  Substituir banyera per plat de dutxa. 

  

1.- Antecedents 

En data 26 de maig de 2019, amb número de registre d’entrada 926/2019, es va 

presentar davant el Registre general de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada 

pel senyor Vicent Majós Vera que actua en nom i representació de MLRA, amb NIF 

1977Q, en la qual exposa que volia substituir banyera per plat de dutxa, en l’habitatge 

al Carrer Pau Casals, 2, 1r, 2a d’Alfarràs. 

  

Vist que es va informa favorablement per Decret d’Alcaldia 142 de data 11 de juny de 

2019 es va atorgar llicència d’obres menors, per la substitució de banyera per plat de 

dutxa.  

  

Vist que en data 12 de juny de 2019, es va notificar atorgament de llicència d’obres i 

requeriment de pagament corresponent a la fiança de runes per import de 150,00 en 

aplicació de l’establert en el Reial Decret Legislatiu 64/2014 i Reial Decret 210/2018 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

de 6 d’abril que modifica l’establert el Reial Decret 89/2010 de 29 de juny i que 

regula la gestió de residus. 

  

Atès la necessitat de regular la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus 

de la construcció generats en les obres d’enderrocament, construcció i excavació, ja 

siguin obres majors o menors, i que es destinen al seu abandonament, s’estableix la 

necessitat de determinar una garantia o fiança, a constituir pel sol·licitant a favor de 

l’Ajuntament en el moment de sol·licitud de la llicència d’obres pertinent, i per a 

respondre que aquests materials residuals de qualsevol tipus d’obra són gestionats en 

instal·lacions autoritzades per a la seva recepció. L’import de la fiança per a garantir la 

correcta gestió de les terres i runes queda fixada d’acord amb l’art. 11 del Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties 

següents:  

  

- 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.  

  

En aquest sentit és preceptiva la presentació en el termini d’un mes a comptar des de 

la finalització de l’obra, el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus 

lliurats. 

  

Vist que quant l’interessat no acrediti l’abocament dels residus a un abocador 

autoritzat en el termini establert, incomplint les determinacions establertes per 

l’Administració i l’Ajuntament procedeixi a la caducitat de l’expedient per inactivitat 

imputable a l’interessat la fiança revertirà de forma automàtica, i sense cap més tràmit, 

a l’Ajuntament per tal de procedir a l’execució subsidiària, independentment de les 

sancions que puguin aplicar-se d’acord amb el règim sancionador previs a la Llei 

6/1993, de 15 de juliol reguladora de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 

juny 

  

Vist que en data 20 de novembre de 2019, es va fer efectiu el pagament corresponent a 

la fiança de runes tot, en relació a la notificació de data 11 de novembre de 2019 amb 

número de registre d’entrada RE-3857, en la que exposa que han finalitzat les obres 

objecte de la llicència i que la banyera s’han reciclat en el seu hort, sense acreditar si 

s’han produït altres runes i no acreditant la garantia que la gestió dels residus de la 

construcció i demolició que s’hagin pogut generar en una obra concreta per la persona 

que els ha produït s’ha efectuat segons la normativa vigent. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobreprotecció de 

la legalitat urbanística. 
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.- LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

  

.- REIAL decret 210/2018 de 6 d’abril que modifica el Reial Decret 89/2010 de 29 de 

juny. pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

  

La Regidoria d’Urbanisme proposa el següent acord que diu: 

  

Primer.- Acordar iniciar expedient per l’execució de la fiança de runes per import 

150,00, i caducitat que es va constituir en la Llicència d’obres número 209/2019, per 

la substitució de banyera per plat de dutxa atès no ha quedat acreditat que la gestió 

dels residus de la construcció i demolició que s’hagin pogut generar en aquesta obra 

concreta per la persona que els ha produït s’ha efectuat segons la normativa vigent. 

  

Segon.- Donar un tràmit d’audiència a l’interessat de quinze dies hàbils per tal que 

acrediti que la gestió d’aquests residus de la llicència d’obres s’ha gestionat de forma 

adient. 

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria Intervenció d’Alfarràs que notifiqui aquesta resolució 

a l’interessat  

  

Expedient 387/2019. Actuacions Urbanístiques. Llicència obres majors per 

ampliació línia elèctrica de xarxa de mitja tensió existent. 

No hi ha acord Motiu: Ampliar 

documentació 

Atès l'informe del Tècnic municipal estableix que manca documentació, es posposa 

l'adopció del present acord fins que aquesta es presenti. 

  

 

 

Contractes menors 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient: 45/2020 

Data:  22 de gener de 2020 
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Assumpte: Expedient de contractació d’actuació privat d’artista en espectacle 

públic Programa Gener 2020. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que per provisió d’alcaldia de data 22 de gener de 2020 s’ha iniciat l’expedient 

per contractar les diferents actuacions del PROGRAMA GENER BALLS DE 

DIUMENGE, d’aquest any. 

  

Es disposa del pressupost presentat per RDI amb NIF 1766-D, per un import de 

2.700,00 € (IVA no inclòs), per la contractació dels següents grups: 

  

.- DUET ATLANTIC’S (06/01/2020) 

 DUET MEMPHIS (12/01/2020) 

− INFLABLES TARDE (18/01/2020) 

− COCKTEL ELEGANT (19/01/2020) 

− DUET PARIS LA NUIT (26/01/2020) 

  

Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que són contractes privats els contractes de serveis d’espectacles. 

  

El seu article 26 disposa que els contractes privats que celebrin les administracions 

públiques es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes 

específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 

present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, 

aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, 

les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat 

contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es 

regiran pel dret privat. 

  

No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números 

1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a 

més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la 

seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables 

les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les 

condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels 

contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació 

harmonitzada. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

La legislació aplicable és la següent: 

1.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local. 
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2.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

  

3.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 

  

4.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 

  

5.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que contradiguin el que disposa la LCSP. 

  

6.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000 de 7 de juliol. 

  

7.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;  

  

Primer.- Adjudicar a RDI amb NIF 1766-D el contracte privat de servei d’un 

espectacle per el PROGRAMA GENER 2020 per tal d’oferir als veïns d’Alfarràs 

sessió de ball cada diumenge a tarda durant el mes de gener. 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 2.504,70 € (dos mil cinc-cents quatre amb 

setanta), amb el següent detall: pressupost net: 2.070,00 € més 434,70 € en concepte 

d’IVA. 

  

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte privat menor de 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 

l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 

tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte 

privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, individualment 

o conjuntament, superin la xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos. 

  

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 

2.504,70 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020, amb càrrec a la partida 

pressupostària 920/22609. 

  

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 
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Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la 

LCSP. 

  

2.- Expedient: 46/2019 

Data:  22 de gener de 2020 

Assumpte: Expedient de contractació dels espectacles per Festa Major d’Andaní 2020. 

  

1.- Antecedents 

Vist que per provisió d’alcaldia de data 22 de gener de 2020 s’ha iniciat l’expedient 

per contractar les diferents actuacions de la FESTA MAJOR D’ANDANÍ d’aquest 

any. 

  

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa SUBIROS, S.L., amb CIF B-

25403437 per un import de 3.990,00 € (IVA no inclòs), per la contractació del 

següents grups: 

  

.- QUARTET VORLAMAR (08/08/2020) 

− PARCS STANDARS (08/08/2020) 

.- BATUKADA FOT-LI FORT (08/08/2020) 

− FESTA ESCUMA (09/08/2020) 

− DUO MAMBO (09/08/2020) 

  

Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que són contractes privats els contractes de serveis d’espectacles. 

  

El seu article 26 disposa que els contractes privats que celebrin les administracions 

públiques es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes 

específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 

present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, 

aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, 

les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat 

contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es 

regiran pel dret privat. 

No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números 

1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a 

més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la 

seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables 

les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les 
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condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels 

contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació 

harmonitzada. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

La legislació aplicable és la següent: 

  

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local. 

  

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

  

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 

  

.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 

  

.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que contradiguin el que disposa la LCSP. 

  

.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000 de 7 de juliol. 

  

.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;  

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa SUBIROS, S.L., amb CIF B-25403437, el contracte 

privat de servei d’un espectacle per la FESTA MAJOR D’ANDANÍ 2020 per tal 

d’oferir als veïns d’Andaní sessió de concerts, música al carrer i jocs per a infants els 

dies 08 i 09 d’agost de 2020. 

  

 

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.827,90 € (tres mil nou-cents noranta), 

amb el següent detall: pressupost net: 3.990,00 € més 837,90 € en concepte d’IVA. 

  

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte privat menor de 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
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l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 

tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte 

privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, individualment 

o conjuntament, superin la xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos. 

  

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 

4.827,90 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, prorrogat per l’exercici 2020, 

amb càrrec a la partida pressupostària 338/22609. 

  

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 

  

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la 

LCSP. 

 

  

3.- Expedient: 47/2019 

Data:  13 de gener de 2020 

Assumpte: Expedient de contractació dels espectacles per Festa Major de Sant 

Sebastià 25/01/2020. 

  

1.- Antecedents 

Vist que per provisió d’alcaldia de data 13 de gener de 2020 s’ha iniciat l’expedient 

per contractar les diferents actuacions de la FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ 

d’aquest any. 

  

Es disposa del pressupost presentat per l’empresa EVENTS91 JOSEP PERA, S.L.U. 

amb CIF B-25838566, per un import de 4.028,00 € € (IVA no inclòs), per la 

contractació del següents grups: 

 

.- GRUP DE VERSIONS TROPICAL (25/01/2020) 

- EQUIP DE SO I IL·LUMINACIÓ BÀSIC VERSIONS 10000W (25/01/2020) 

− SONORITZACIÓ DJ (25/01/2020) 

.- CONTROL ACCÉS 00.00-07.00 (2 PERSONES) (25/01/2020) 

.-POLSERES ACREDITACIÓ ENTRADA (25/01/2020) 

.- CARTELLERIA (25/01/2020) 

.- PER LOCAL (25/01/2020) 

  

Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector 
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Públic, estableix que són contractes privats els contractes de serveis d’espectacles. 

  

El seu article 26 disposa que els contractes privats que celebrin les administracions 

públiques es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes 

específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 

present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, 

aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, 

les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat 

contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es 

regiran pel dret privat. 

  

No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números 

1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a 

més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la 

seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables 

les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les 

condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels 

contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació 

harmonitzada. 

 

2.- Fonaments de dret 

  

La legislació aplicable és la següent: 

  

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local. 

  

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

  

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 

  

.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 

  

.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que contradiguin el que disposa la LCSP. 

.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000 de 7 de juliol. 

  

.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
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Administracions Públiques. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;  

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa EVENTS91 JOSEP PERA, S.L.U, amb CIF B- 

25838566 el contracte privat de servei d’un espectacle per la FESTA MAJOR DE 

SANT SEBASTIÀ 2020 per tal d’oferir als veïns d’Alfarràs concert i DJ la nit del 25 

de gener de 2020. 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 4.873,00 € (quatre mil vuit-cents setanta-

quatre), amb el següent detall: pressupost net: 4.028,00 € més 845,88 € en concepte 

d’IVA. 

  

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte privat menor de 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 

l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 

tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte 

privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, individualment 

o conjuntament, superin la xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos. 

  

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 

4.873,88 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, prorrogat per l’exercici 2019, 

amb càrrec a la partida pressupostària 338/22609. 

  

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 

  

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la 

LCSP. 

  

 

4.-Expedient: 48/2019 

Data:  22 de gener de 2020 

Assumpte: Expedient de la nova canera d’Alfarràs. 

  

1.- Antecedents 

Vist que per provisió d’alcaldia de data 08 de gener de 2020 s’ha iniciat l’expedient 

per contractar els diferents serveis de d’obres de la NOVA CANERA D’ALFARRÀS. 
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Es disposa del pressupost presentat per l’empresa CASSA, S.L. amb CIF B-

61142378., per un import de 543,83 € (IVA no inclòs), per la contractació del següents 

grups: 

  

.-MUNTATGE I MATERIALS. 

.- EXCAVACIÓ DE CATA AMB MITJANS MECÀNICS. 

  

Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que són contractes privats els contractes de serveis d’espectacles. 

  

El seu article 26 disposa que els contractes privats que celebrin les administracions 

públiques es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes 

específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 

present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, 

aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, 

les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat 

contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es 

regiran pel dret privat. 

  

No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números 

1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a 

més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la 

seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables 

les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les 

condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels 

contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació 

harmonitzada. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

La legislació aplicable és la següent: 

  

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 

de règim local. 

  

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

  

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 

  

.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 
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.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que contradiguin el que disposa la LCSP. 

  

.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000 de 7 de juliol. 

  

.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;  

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa CASSA, S.L. amb CIF B-61142378 el contracte privat 

de diferents serveis d’obres de la nova canera d’Alfarràs per tal d’oferir als veïns 

d’Alfarràs aigua potable. 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 658,03€ (sis-cents cinquanta-vuit amb tres 

cèntims), amb el següent detall: pressupost net: 543,83 € més 114,20 € en concepte 

d’IVA. 

  

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte privat menor de 

serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 

l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que 

tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte 

privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, individualment 

o conjuntament, superin la xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos. 

  

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 658,03 

€, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, prorrogat per l’exercici 2019, amb 

càrrec a la partida pressupostària 920/22609. 

  

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 

  

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la 

LCSP. 
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5.- Expedient: 49/2019 

Data:  22 de gener de 2020 

Assumpte: Expedient de contracte de serveis per la redacció de projecte de 

renovació de la xarxa d’aigua potable i de sanejament del Carrer Sant Sebastià 

d’Alfarràs 

  

1.- Antecedents 

Vist que per provisió d’alcaldia de data 22 de gener de 2020 s’ha iniciat l’expedient 

per contractar els diferents serveis de redacció de projecte de renovació de la xarxa 

d’aigua potable i de sanejament del Carrer Sant Sebastià d’Alfarràs. 

  

Es disposa de tres  pressupostos presentat per les següents empreses:  

  

.- FJBV, pressupost 2.978,00 IVA no inclòs 

.- JLLPG, pressupost 7.260,00 IVA no inclòs 

.- JFC, pressupost 1.650,00 IVA no inclòs 

  

Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que són contractes els contractes de serveis d’espectacles. 

  

El seu article 26 disposa que els contractes  que celebrin les administracions públiques 

es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes 

específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la 

present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament, 

aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas, 

les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat 

contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es 

regiran pel dret privat. 

  

No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números 

1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a 

més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la 

seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables 

les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les 

condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels 

contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació 

harmonitzada. 

  

 

2.- Fonaments de dret 

  

La legislació aplicable és la següent: 

  

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 
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de règim local. 

  

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

  

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 

  

.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 

  

.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que contradiguin el que disposa la LCSP. 

  

.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000 de 7 de juliol. 

  

.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;  

  

Primer.- Adjudicar a l’arquitecte tècnic JFC el contracte menor de Renovació de la 

xarxa d’aigua potable i de sanejament del Carrer Sant Sebastià, d’Alfarràs, amb un 

pressupost de 1.996,50 € 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.996,50 € (mil nou-cents amb noranta-sis 

amb cinquanta), amb el següent detall: pressupost net: 1.650,00 € més 346,50 € en 

concepte d’IVA. 

  

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis 

s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de 

les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, i que el 

contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte 

una prestació qualitativament similar a la del present contracte de serveis, que pugui 

ser entesa com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la 

xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos. 

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 

1.996,50 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020, amb càrrec a la partida 

pressupostària 151/22609. 

  

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 
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Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la 

LCSP. 

  

Peticions 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient:  

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Requeriment del Defensor del Pueblo  per activitats procedents de 

magatzem amb productes químics en Alfarràs. 

  

Vist que en data 23 de desembre 2019, el Defensor del Pueblo, va fer arribar segon 

requeriment de l'expedient 17022806, en el qual atès les queixes presentades per 

activitats nocives procedents d'un  magatzem amb productes químics en Alfarràs, es 

sol·licita informació emesa per aquest organisme i atès que l'Ajuntament no ha 

contestat sol·licita a l'Ajuntament d'Alfarràs a la major brevetat possible el 

compliment de l'establert a la Llei Orgànica 3/1981 de 5 d'abril, respecte a la 

col·laboració que hauran de prestar els poders públics al Defensor del Poble en les 

seves actuacions. 

 

La Junta de Govern Local, valora la situació en la que es troba l'expedient 

administratiu en tràmit i s'acorda tornar a requerir a l'interessat l'acompliment de 

l'establert al requeriment de documentació per la legalització de l'activitat amb 

apercebiment que si no acompleix amb un termini s'imposaran les sancions que sigui 

establertes per llei. 

  

 

2.- Exp:  

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Requeriment de neteja de solar. 

  

Vist que l'Ajuntament d'Alfarràs, 16 d'octubre d e2019, va requerir a 

BUILDINGCENTER, SAU, per tal que en el termini d'un mes neteges la seva finca 

situada al Carrer San Salvado número 5 d'Alfarràs amb referència cadastral número 

82425A8BG9384S0001EY. 
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Vist que en data 9 de gener de 2020, va tenir entrada en el Registre general de 

l'Ajuntament d'Alfarràs, instancia presentada per Emaix Servicios Integrales SLU, que 

actua en nom i representació de SERVIHABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS 

S.L. en la qual exposen que en atenció al requeriment efectuat, estan estudiant els 

treballs requerits per aquest Ajuntament per justificar la innecessarietat dels mateix o 

proposar mesures alternatives. 

 

Vist que al·leguen que atès que el termini d'execució es excessivament curt, sol·liciten 

ampliació de termini. 

 

 

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent acord que diu: 

 

Primer.- Acordar un nou termini d'un mes per executar les obres que es van notificar a 

BUILDINGCENTER, SAU, en data 14 de novembre de 2019, per la neteja de la finca 

situada al Carrer Sant Salvador, número 5 d'Alfarràs, sense possibilitat de cap pròrroga 

més. 

  

Segon.- Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns. 

  

 

 

3.- Expedient: 19/2020 

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Petició d’utilització del pavelló de 9 a 11 del matí. 

  

Vist que en data 3 de gener de 2020, va tenir entrada amb número 4/2020 davant del 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per l’Associació 

Som d’Andaní, d’Alfarràs, en la qual sol·liciten el pavelló tots els diumenges de 9 a 

11 hores del matí per tal de fer patits de Futbol Sala. 

  

Vist que el pavelló es troba lliure pels matins encara que es prepara a migdia els balls 

de cada diumenge. 

  

La Junta de Govern Local es dona per assabentada i aprova la petició tot acordant que 

l’Associació haurà de deixar les instal·lacions en perfecte estat tal i com les ha trobat 

per tal que el ball de diumenge es realitzi sense cap incident. No s’autoritza la 

utilització de les dutxes. En qualsevol cas el pavelló haurà d’estar totalment disponible 

a les 12.00 hores. 

 

4.- Exp:  

Data: 21 de gener de 2020 

Assumpte: Notificació signatures 
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Vist que en data 21 de gener de 2020, amb número 172 va tenir entrada en el Registre 

General de l'Ajuntament d'Alfarràs, instancia presentada pel senyor AJ, que actua en 

nom i representació de l'Associació Acció Social d'Alfarràs, en la qual exposa firmes 

del patriarques que passen el càrrec. La Junta de Govern Local es dona per 

assabentada. 

  

 

5.- Expedient: Subvencions 

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Subvencions associacions. 

  

En data 21 de gener de 2020, es va presentar còpia de la factura rectificada que havia 

estat requerida a l'ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA d'Alfarràs, que 

justifica la despesa de la subvenció a l'Associació donant per acomplert amb els 

tràmits. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova el pagament de la 

subvenció de 600,00 € i aprova el pagament. 

  

 

6.- Expedient 

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Queixes i suggeriments 

  

En data 8 de gener de 2020, amb número 64/2020 va tenir entrada escrit presentat pel 

senyor AJ, que actua en nom i representació de l'Associació Acció Social d'Alfarràs i 

presenta escrit de disculpa. La Junta de Govern Local resta assabentada. 

  

Tràmits urgència 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Atès que entre la convocatòria de la present Junta de Govern Local i la seva celebració 

en el dia d'avui s'han presentat assumptes, que no poden demorar-se a la següent 

convocatòria, l'Alcaldia proposa l'aprovació dels següents assumptes amb caràcter 

d'urgència i diu: 

  

1.- Expedient: 383/2019 

Data: 20 de gener de 2020 

Assumpte: Ordre d’execució en habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, 24, 1, 

3ª, 2ª d’Alfarràs. 

  

  

1.- Antecedents 
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Vist que es van presentar queixen de la Comunitat de Propietaris de l’Avda Catalunya, 

24, 1, 3ª, 2ª d’Alfarràs amb referencia cadastral 8239504BG9383N0008EAV i 

propietat del Sr. AAS i hereus de CCM atès el potencial perill per a les persones i 

coses degut al seu deficient estat de conservació i conseqüentment el problemes de 

seguretat i salubritat que d’aquests es pugui derivar. 

  

Vist que la Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2019, va acordar 

ordenar immediatament, per raons d’urgència fonamentades en la situació de risc 

imminent per a la salut i la seguretat de les persones, les actuacions necessàries per 

assegurar la situació d’habilitat de la totalitat de l’immoble. 

  

Vist que aquest es va notificar als propietaris dels qual el senyora AAS I RAC, es van 

negar a agafar notificació i sí va rebre l’hereva la senyora EAC. 

  

Vist que es van concedir tres dies hàbils per executar l’ordre d’execució, i que fins a la 

data no s’ha realitzat cap actuació. 

  

Vist que per Decret d’Alcaldia número 137/2015 de data 9 de juliol de 2015, i 

137/2015 de data 9 de juliol de 2019,  es va acordar executar forçosament ordre 

d’execució  dictada contra el Sr. AAS I HEREUS DE SRA CCM, amb la finalitat de 

conservar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, 

24, planta 3, porta 2a d’Alfarràs, en les mateixes condicions que actualment es troba. 

  

Vist que es fa necessari comprovar l’estat real de l’habitatge per tal d’ordenar les 

mesures escaients, i s’emeti informe per part dels Serveis Tècnics municipals sobre 

l’estat de l’immoble, citant als propietaris amb la finalitat de permetre l’entrada als 

serveis tècnics municipals per realitzar la visita d’inspecció. 

  

 

2.- Fonaments jurídics 

  

Article 197.4 del Decret Legislatiu català 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme 

  

Article 93 del Decret català 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

  

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 

  

Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alfarràs 

  

Articles 98 i 99 del Decret català 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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Articles 53.1.u) del Decret Legislatiu català 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

  

  

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la 

Llei de Bases de Règim Local:  

  

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 

  

Primer.- Acordar citar als senyors AAS, RAC i EAC ( aquests dos últims com hereus 

de la senyora CCM), per tal que el proper dia 28 de gener de 2020 a les 12.00 hores, 

faciliteu l’accés dels tècnics municipals a la vivenda de l’Avda Catalunya, 24, 3r, 2n a 

efectes d’informar de les obres concretes a executar en l’habitatge. 

  

Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament d’Alfarràs notifiqui la present 

resolució als interessats en el procediment Sr. AAS, i hereus de la Sra. CCM (RAC i 

EAC). 

  

  

2.- Expedient: 39/2020 

Data: 20 de gener de 2020 

Assumpte: Canvi de titularitat de la Llicència d’activitat situada al Carrer 

Alexandre Santallúsia, número 12 b. 

  

1.- Antecedents 

  

Vist que la Junta de Govern Local en sessió del 9 de març de 2010, va acordar 

concedir a la senyora ECL llicència d’activitat consistent en Serveis d’estampació en 

elements publicitaris, situat al Carrer Alexandre Santallúsia número 12. B, encara que 

el Projecte d’obres es correspon amb el titular PUBLIDER SCP. 

  

Vist que en data 23 de desembre de 2019, amb número 4449, es va presentar instancia 

per la senyora ECL, en la qual adjunta llicència de Publider i sol·licita modificar la 

llicència concedida a EC, per tal que figuri a nom de l’empresa PUBLIDER, SCP. 

Vist que la petició es va traslladar als serveis tècnics que van informar el següent: 

  

“CONCLUSIONS: 

El Tècnic que subscriu, informa favorablement, al canvi de titularitat de l’activitat 

consistent en “Serveis d’estampació en elements publicitaris”, situada al Carrer 

Alexandre Santallúsia, núm. 12 – baixos, de la població d’Alfarràs, de l’actual titular 

la Sra. ECL al nou titular PUBLIDER SCP.  

  

Vist que la Secretaria no té res a objectar, atès que s’acompleixen amb el projecte i la 
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concessió de la llicència d’activitat. 

  

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del present acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de l’activitat consistent en “Serveis 

d’estampació en elements publicitaris” en el Carrer Alexandre Santallúsia, núm. 12 -  

baixos de la població d’Alfarràs, en favor de l’empresa PUBLIDER SCP, amb les 

mateixes característiques que la llicència originaria de data 9 de maç de 2010. 

  

Segon.- Liquidar la taxa de canvi de titularitat regulada en l’Ordenança Fiscal número 

10 per tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicències, i per la 

tramitació i comprovació de declaracions responsables i comunicacions prèvies, per 

un import de 50,00 €. 

  

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns. 

  

 

 

3.-Expedient núm.: 390/2019 

Informe de Secretaria de les Al·legacions Presentades 

Procediment: Protecció de la Legalitat Urbanística 

Interessat: LlLlQ i JCB  

Data d'iniciació: 18/11/2019. 

  

1.-Antecedents 

Vist que en data 27 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar incoar 

expedient de protecció de la legalitat urbanística d’expedient fora d’ordenació o volum 

disconforme, respecte a la construcció inscrita en el Registre de la Propietat de 

Balaguer, finca registral 2469, situada al Clot de les Bases, polígon 1, parcel·la 55, 

atès que no es donaven les circumstàncies d’usos permesos en SNU en aplicació de 

l’establert en l’article 47 de la TRLUC, no essent legalitzables. 

  

Atès que aquesta resolució es va comunicar a l’interessat en data 5 de desembre de 

2019. 

  

Vist que en data 13 de desembre de 2019, la senyora LlLlQ, va presentar escrit 

d’al·legacions, tot aportant escriptura de compravenda i declaració d’obra nova, en la 

qual es fa constar que la inscripció de la mateixa es fa en virtut de Certificat descriptiu 

i gràfic que acredita els següents extrems: 

  

 .- L’antiguitat de l’edificació (superior a sis anys concretament de l’any 1970) 

.- La superfície de la mateixa 

.- El destí de l’edificació (habitatge) 
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.- Manifestació per part del compareixent que no ha estat incoat expedient de 

disciplina urbanística que pugui comportar la demolició de l’obra declarada. 

  

  

Vist que en data 21 de gener de 2020, els serveis tècnics de l’Ajuntament han informat 

el següent: 

“INFORME 

1.- D’acord escriptura de compra-venda i declaració d’obra nova, de data 10 d’abril del 

2018, a la finca situada al polígon 1 parcel.la 155 Paratge Clot de les Basses al terme 

municipal d’Alfarràs, s’hi troba una finca rústica i sobre aquesta una edificació d’una sola 

planta destinada a habitatge, corresponents a les següents referencies cadastrals: 

.-  013A001001550000BA: Corresponent a la finca rústica. 

.-  2590500BG93D0001TX: Corresponent a l’edificació destinada a habitatge. 

2.-  No consta a l’arxiu municipal que l’habitatge, corresponent a la referència cadastral  

802590500BG93D0001TX, estigui legalment implantat.   

3.- Per les dades aportades no es donen les circumstàncies d’usos permesos en SNU segons 

l’article 47 del TRELUC; en conseqüència, l’edifici destinat a habitatge es troba en situació 

de fora d’ordenació. 

4.- L’antiguitat de l’edificació, es superior als sis (6) anys: 

CONCLUSIONS: 

  
L’edificació situada al polígon 1, parcel.la 155 Paratge Les Basses del terme municipal 

d’Alfarràs, de referència cadastral 802590500BG93D0001TX, i destinada a l’ús d’habitatge, 

es troba fora d’ordenació, atès que no es correspon a cap dels usos permesos en SNU segons 

l’article 47 del TRELUC.” 
  

Vist que també ha estat informat per Secretaria. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

L’Article 207 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per l’article 69 de la Llei 3/2012 de 22 

de febrer, de modificació del Text refós, preveu que l’acció de restauració de la realitat 
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física alterada, i de l’ordre jurídic vulnerat prescriu al cap de sis anys d’haver-se 

produït la vulneració de la legalitat urbanística, o, si escau, del finiment de les 

actuacions il·lícites. 

  

Els articles 213, 214, 215 i 227 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, en la 

redacció donada pels articles 73, 74, 75 i 81 respectivament, de la Llei 3/2012 de 22 

de febrer, relatius a les infraccions urbanístiques i la seva prescripció. 

  

L’article 108.7 del ja reiterat Decret legislatiu 1/2010 estableix que les construccions i 

les instal·lacions a les quals no es puguin aplicar les mesures de restauració regulades 

pel capítol II del títol setè d’aquest cos legal i que no s’ajustin al planejament, resten 

en situació de fora d’ordenació o de disconformitat, segons que correspongui, quedant 

fora d’ordenació, en tots els casos, les edificacions implantades il·legalment en sòl no 

urbanitzable. 

  

La disposició addicional sisena, punt 1a), del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual 

s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, disposa: 1. Les construccions 

preexistents en sòl no urbanitzable destinades a habitatge, que no siguin incloses en el 

catàleg de masies o cases rurals o no estiguin associades a explotacions rústiques, 

poden romandre sobre el territori amb l’ús esmentat, si el planejament urbanístic no ho 

impedeix, i se subjecten al règim següent: a) Si els habitatges es van implantar 

il·legalment i ha prescrit l’acció de restauració de la realitat física alterada, resten 

subjectes al règim de fora d’ordenació que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 

102 de la Llei d’urbanisme (ara l’article 108 de la vigent Llei d’urbanisme) i 119.1 

d’aquest reglament. 

  

Els articles de les Normes subsidiàries de planejament del municipi d’Alfarràs. 

  

Atès que en el cas que ens ocupa, ha prescrit l’acció de restauració per requerir la 

legalització de les obres dutes a terme, sense llicència, o per adoptar mesures de 

restauració de la realitat física alterada, en relació amb les obres executades a la finca 

situada al Clot de les Bases, aquestes resten subjectes al règim de fora d’ordenació. 

  

Atès l’article 204 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme en concordança amb l’article 51  i l’article 53.3 del Reial 

decret legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del 

sòl, en la redacció donada de conformitat amb la disposició final 12a, 16 i 12a.17, 

respectivament, de la Llei 8/2013 de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i 

renovació urbanes, relatius a l’anotació dels acords administratius en matèria de 

protecció de legalitat urbanística en el Registre de la Propietat. 

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Procedir a l’arxiu de les actuacions de l’expedient per prescripció de l’acció 
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de la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. 

  

Segon.- Declarar en règim de fora d’ordenació la construcció d’un sola planta amb 

una superfície total construïda de trenta-set metres quadrats en rústega, campa, 

fruiters, situada en Alfarràs partida Clot de les Bases, de trenta sis àrees i trenta-una 

centiàrees i sis decímetres quadrats  amb referència cadastrals 

802590500BG93D0001TX, Finca registral número 2469 de Balaguer, volum 2766, 

Llibre  55 d’Alfarràs. 

  

Tercer.- Acordar la pràctica de nota marginal d’aquesta resolució al Registre de la 

Propietat de Balaguer, en compliment de l’article 204 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 51 i l’article 

53.3 del Reial Decret legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei del sòl, en la redacció donada de conformitat amb la disposició final 12a.16 

i 12a.17, respectivament, de la Llei 8/2013 de 26 de juny de rehabilitació, regeneració 

i renovació urbanes. 

  

Quart.- Comunicar aquest Decret al Registre de la Propietat de Balaguer, de 

conformitat amb el que preveu l’article 204 del Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

  

Cinquè.- Notificar aquesta als interessats per al seu coneixement. 

  

  

4.- Expedient: 233/2019 Llicències d’obres menors 

Data: 20 de gener de 2020 

Assumpte: Petició devolució fiança de la Llicència d’obres per obres per 

connectar escomesa de la claveguera a la general a l’Avda. Catalunya. 

  

1.- Antecedents 

Vist que la Junta de Govern Local en data 25 de juliol de 2019, va atorgar llicència 

d’obres menors a la senyora MEFO, per connectar escomesa de la claveguera general 

de l’Avinguda Catalunya 33 d’Alfarràs. 

 

  

Vist que va constituir la fiança de runes per import de 150,00 € i d’urbanització per un 

import de 575,00 €, en data 17 d’octubre de 2019. 

  

Vist que en data 30 de desembre de 2019, va presentar escrit en el qual exposa que un 

cop finalitzada l’obra aporta certificat de gestió de residus procedents de l’obra i 

sol·licita la devolució del a fiança de gestió de residus pagada i acompanya certificat i 

fiança d’urbanització. 

  

Vist que s’ha informat favorablement la devolució de la fiança de gestió de residus per 
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part del tècnic municipal. 

  

2.- Fonaments de dret 

Els articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 

comú de les Administracions Públiques; el Decret legislatiu català 1/2010 de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries 

de planejament del terme municipal d’Alfarràs; i cartipàs municipal, i per delegació 

segons estableix Decret 226/2019 de data 17 d’octubre de 2019, aquesta correspon a la 

Regidora d’Urbanisme, que diu: 

  

  

RESOLC 

  

Primer.- Acordar la devolució de la fiança de gestió de residus de l’expedient 

233/2019, atès que ha acreditat la seva correcta gestió: 

  

Sol·licitant:  EFO 

Responsable: EFO 

Ubicació de les obres: Avda Catalunya, 33 d’Alfarràs 

Descripció de les obres: Connectar escomesa  de la claveguera a la general. 

Les obres descrites, no impliquen afectacions estructurals ni variacions de superfície 

ni volumetria de l’edificació existent. Es consideren compatibles, amb les Normes 

Subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alfarràs. 

  

Segon.- Procedir a la devolució de la fiança de runes de 150,00 € i de 575,00 

d’urbanització. 

 

 

Atès que s’han preparat factures per la seva aprovació mitjançant el present acte 

s’acorda el següent, la inclusió d’aquest punt s’aprova per unanimitat.- Aprovació 

factures: 

 

 

 

 

Expedient: 53/2020 

Data: 22 de gener de 2020 

Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures 

00001/2020 

 1.- Antecedents. 

Vist que es fa necessari l’aprovació de les factures que han entrat en el Registre 
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General de l’Ajuntament d’Alfarràs per la seva tramitació, aprovació i pagament. 

Vist que de conformitat amb l’article 58 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos, desenvolupat pel Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement 

i la liquidació de l’obligació és l’acte mitjançant el qual es declara l’existència d’un 

crèdit exigible contra l’entitat derivat d’una despesa autoritzada i compromesa. 

Vist que la  interventora ha fiscalitzar els actes de l’entitat local que donin lloc al 

reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, 

els ingressos i els pagaments que d’aquells es derivin, i la recaptació, inversió i 

aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat de que la gestió 

s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 

Vist que realitzades les oportunes comprovacions, la intervenció, en virtut de les 

atribucions de control i fiscalització ha informat que existeix consignació 

pressupostària adequada i suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest 

Ajuntament corresponent a l’exercici 2017, prorrogat per l’exercici 2020, restant 

pendent l’aprovació definitiva del Pressupost per l’exercici 2020. 

Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de la despesa es la Junta de Govern 

Local en virtut de  Decret d’Alcaldia 152/2019 de data 26 de juny de 2019. 

2.- Fonaments de dret. 

De conformitat amb establert en els articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i desenvolupades en els articles 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 

pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 

Local; 

RESOLC; 

Primer.- Ratificar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions de la 

relació de factures número 00001/2020, per un import total de 20.497,88 € euros, 

(líquid 21.335,03 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de 

l’estat de despeses del Pressupost General exercici 2017 de l’Ajuntament d’Alfarràs 

prorrogat per a l’exercici 2019, restant pendent l’aprovació definitiva del Pressupost 

per l’exercici 2020. 

Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï 

la relació de factures número 00001/2020 i les factures aprovades. 

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  
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Donar compte a la Junta de la Resolució de subvenció de les obres de restauració 

i conservació d'immobles de notable valora cultural per al Trienni 2019-2020. 

 

Vista la notificació de Resolució de l'Oficina de Suport a la iniciativa Cultura del 

Departament de Cultura que consta la relació de les sol·licituds d'ajuts resultes per a 

l'execució d'obres  de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultura 

per al Trienni 2019-2021, en el qual s'aprova la subvenció per import de 15.000,00 € 

per les obres de la "Memòria valorada per estudi geotècnic, impermeabilització de 

canal i adequació de terrenys sota ". 

 

Vist que d'acord amb les Bases específiques que regulen l'ajut concedit per la 

restauració i conservació de béns immobles (2019-2021), la justificació de l'ajut 

consta de dues fases. En la qual per completar la primera es disposen de quatre mesos  

fins al dia 20/04/2020 per presentar Projecte d'execució d'obra juntament amb el 

projecte bàsic en la presentació de la sol·licitud de certifica de l'acta d'aprovació del 

projecte. 

  

Per tal de donar tràmit a la justificació de l'ajut, es valora sol·licitar pressupostos per la 

redacció del projecte per mig del Col·legi de Geòlegs de Barcelona. 

  

Es dona compte a la Junta. 

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

No hi ha 
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