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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/9

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària urgent

Data

3 / de juny / 2020

Durada

Des de les 19:35 fins a les 22:10 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 7/2020 de data 21 de maig de 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 8/2020
Data: 3 de juny de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 21 de
maig de 2020 (8/2020)
Expedient JGL 8/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 21 de
maig de 2020 (8/2020).
Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 21 de maig de 2020 (8/2020), que 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 8/2020 de data 21 de maig de 2020, de la Junta de
Govern Local.
Segon.- Ordenar la seva inscripció al Llibre d'actes de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament d'Alfarràs.
Tercer. - 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.

Aprovació factures
Favorable
Expedient: 253/2020
Data: 3 de juny de 2020

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
00014/2020
1.- Antecedents.
Vist que es fa necessari l’aprovació de les factures que han entrat en el Registre
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 2020, aprovat definitivament per l’ajuntament.
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de la despesa es la Junta de Govern
Local en virtut de Decret d’Alcaldia 135/2020 de data 3 de juny de 2020.
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 00014/2020, per un import total de 65.785,55 € euros,
(líquid 65.701,54 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de
l’estat de despeses del Pressupost General exercici 2020 de l’Ajuntament d’Alfarràs.
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Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï
la relació de factures número 00014/2020 i les factures aprovades.

Contractes menors
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

No hi ha contractes per aprovar.

Peticions
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 100/2020
Data: 30 d’abril de 2020
Assumpte: Petició de subvenció nominativa associacions 2020
En data 30 d’abril de 2020, amb número 1334, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancià presentada per la senyora TD que actua
en nom i representació de l’Associació SOS GOS ALFARRÀS, en al que adjunten les
factures corresponents a les despeses de l’exercici 2020 i sol·liciten el pagament de la
subvenció atorgada a l’associació. La Junta de Govern Local resta assabentada i
aprova la petició de subvenció per un import de 400,00 € i acorda el pagament, a
compte de la partida 330/48011.

2.- Expedient: 89/2020
Data: 5 de maig de 2020
Assumpte: Petició informació Grup Municipal PSC d’Alfarràs
En data 5 de maig de 2020, amb número 1364, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor Kleber Esteve
Ramells que actua en nom i representació del GRUP MUNICIPAL PSC
D’ALFARRÀ, en el que en la seva condició de Regidors de PSC, sol·liciten el registre
d’entrades i sortides dels mesos de novembre i desembre de 2019, i el registre
d’entrades i sortides dels mesos de gener, febrer, març abril i de la resta de l’any 2020.
Així com també un centre de cost del que va costar tota la poda dels arbres del
municipi d’aquest hivern amb un peó i amb màquina trituradora i una persona fent la
poda de tots els arbres. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova la petició
del Grup Municipal.
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3.- Expedient: Queixes i peticions
Data: 2 de juny de 2020
Assumpte: Requeriment per neteja
En data 2 de juny de 2020, amb número 1647, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora TCS, que
exposa que hi ha una casa la número 54 que té uns arbres “setos” els quals s’estan
menjant la vorera, estan deixats de la mà de Deu i a part de fer molt mal efectes, són
perillosos perquè et poden fer caure i amaguen avispes La comunitat ha avisat a la
propietària però no fa cas, i sol·licita l’ajuda de l’Ajuntament. La Junta de Govern
Local resta assabentada i farà les gestions que pugui amb la propietat.

4.- Expedient: 19/2020
Data: 2 de juny de 2020
Assumpte: Petició d’espai per la venda de samarretes el dia 12 de juny de 2020.
En data 2 de juny de 2020, amb número 1648, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora MPC, que actua en
nom i representació de l’ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ALFARRÀS, en la qual exposa
que volen muntar una paradeta al mercat de divendres el dia 12 de juny per fer
promoció de les samarretes de joves per la festa major d’Alfarràs i sol·liciten una taula
i cadires per poder muntar-ho a la plaça. La Junta de Govern Local resta assabentada i
aprova la petició.

5.- Expedient: 236/2020
Data: 21 de maig de 2020
Assumpte: Petició horts municipals.
En data 21 de maig de 2020, amb número E-RE-29, va tenir entrada en el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora EMTG, en la
que exposa que està interessada en llogar un espai de la zona dels horts que disposa
l’Ajuntament i sol·licita entrar en la llista d’espera per utilitzar aquests espais
propietat de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local valora i debat la petició i posa
de manifest la necessitat de regular mitjançant una ordenança reguladora els horts
municipal, encara que prèviament es realitzarà un estudi que enumeri cada hort
municipal propietat de l’Ajuntament d’Alfarràs i descrigui les característiques, i
propietats d’aquest. Fins que aquesta situació no sigui regularitzada per part de
l’Ajuntament no s’adjudicaran nous horts. S’acorda notificar aquest als interessats.

Tràmits urgència
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Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local abans de valorar els següents punts aprova per unanimitat la urgència
dels expedients que es sotmeten a acord de la Junta i són:
1.- Expedient: 41/2018 – 271/201.
Assumpte: Acord resolució expedient Protecció de la Legalitat Urbanística, i legalització
llicència d’obres majors habitatge situat entre mitgeres al Carrer Berenguer IV, número 8
d’Alfarràs.
1.- Antecedents.
Vist que per iniciativa de l'òrgan competent a l'Ajuntament en data 24 de juliol de 2019, es
posava en coneixement de l'Alcaldia determinats actes que poguessin fer necessari que s'iniciï
procediment d’actuacions prèvies, previ a la incoació, si s’escau de procediment de protecció de
la legalitat urbanística vulnerada, atesa la petició formulada pel senyor LDC, de divisió
horitzontal de l’habitatge situat al Carrer Berenguer IV, 8 d’Alfarràs.
Vist que incoat expedient per la tramitació de la divisió horitzontal, es comprova per part del
serveis tècnics que l’esmentat habitatge manca de llicència municipal d’obres o del corresponent
títol administratiu que habilita la seva construcció, tot sol·licitant requeriment al titular per tal
que aporti documentació acreditativa d’aquest fet, a més de la documentació que manca
establerta en l’article 31 del D 64/2014.
Vist que s’aporta la documentació de l’article 31, i a més es presenta al·legació a la presentació
de la llicència municipal d’obres per tal de procedí a la practica de la divisió horitzontal,
al·legant silenci administratiu negatiu per part de l’administració en la comunicació de llicència
d’obres presentada en 1966 i/o prescripció de la protecció de la legalitat urbanística, si s’escau.
Vist que es fa necessari determinar si existeix aquesta prescripció d’expedient de protecció de la
legalitat, i/o tramitació de procediment per la legalització de construcció, es requereix a la
propietat, la presentació de documentació, acreditativa de les actuacions administratives.
Vist que en data 7 d’abril de 2020, amb número de registre d’entrada 1162, es presenta escrit pel
senyor XPM, que actua en nom i representació del senyor LDC, que exposa que havent rebut
notificació de requeriment de Projecte de legalització de l’edificació, s’aporta aquest document
redactat i visat per l’arquitecte RMaR col·legiat número 20297/5, adjunt també certificació
tècnica per la legalització d’edificació existent i es sol·licita llicència de legalització de l’edifici i
llicència de divisió horitzontal.
Vist que s’ha revisat el Projecte de legalització d’edificació existent que segons estableix
l’objecte del document és vol procedir a la legalització de part, de les edificacions existents en la
parcel·la emplaçada al Carrer Berenguer IV, número 8 d’Alfarràs, amb l’objectiu de donar
resposta a l’expedient 271/2019 emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Alfarràs, i exposa
que en data 1 de març de 1966 es va presentar sol·licitud de llicència per a la construcció de
l’edifici i una taca, i que l’Ajuntament d’Alfarràs no va dictar ni notificació resolució expressa
d’aquesta sol·licitud, es considera que la documentació aportada a efectes de legalització ha de

Ajuntament de Alfarràs

ser al que s’establia en la llei vigent en aquell moment.
Vist que s’al·lega segons l’arquitecte tècnic que per inspecció ocular, tipologia edificatòria i resta
de documents consultats, l’edificació principal data de l’any 1970, en canvi l’edificació auxiliar
destinada a magatzem i el magatzem-cobert situat en planta baixa daten de l’any 1950, segons
documentació aportada.
Vist que la documentació aportada ha estat traslladada als serveis tècnics municipals, aquests ha
informat el següent:
“INFORME TÈCNIC.
OBJECTE INFORME
Atorgament
de
Llicència
d’edificació,
per
la LEGALITZACIO
DE
L’EDIFICACIO
EXISTENT requerida per
aquest
ajuntament
al
sol·licitant
de la
divisió
horitzontal d’aquesta construcció (expedient
municipal: 271/2019),
atès
que
hi
ha parts
d’aquesta edificació entre mitgeres que no estan legalment implantades (executades sense atorgament de
llicència)
PLANEJAMENT URBANISTIC VIGENT
Text Refós de les Normes Subsidiàries (tipus B) de Planejament del TM d’Alfarràs (NSP)
(Aprovació CTULL 4-10-1990, publicat al DOGC, num. 1382, de data 19-12-1990)
Classificació de Sòl
Sòl Urbà
Qualificació de Sòl
Zona d’ordenació continua, segons alineació de vial. Clau F3 ( art. 50 NSP)

ANTECEDENTS
1

EDIFICACIONS EXISTENTS
La construcció ara existent es va construir per parts
1 Any 1950 (magatzem i cobert PB)
amb llicència d’obres atorgada (I)
2 Any 1970 (edificació (habitatge i golfes) no s’ha trobat la llicència d’obres (II)
L’edifici existent a te 4 plantes d’alçada (PB+3PP) i esta construïdes sobre una finca situada en
sòl urbà i que te la condició de solar
La finca urbana te accés per dos carrers : (I) c/ Berenguer IV, 8 i (II) c/ Salvador Baix,5 i consta
de dos finques cadastrals: (I) 8441604BG9384S0001WY i (II) 8441609BG9384S0001QY
La superfície total de la finca es de 314 m2: (122 m2 de la finca 1 + 192 m2 de la finca 2

2

SUPERFICIES EDIFICACIO EXISTENT
(veure plànols-certificat)

EDIFICI
Situació
PB
P1

Us
magatzem
habitatge

Útil
259,54
122,89

SUPERFICIES (m2)
Construïda (m2)
267,09
146,80

Lliure (m2)
34,21
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P2
P3

Traster ( no
113,52
distribuït)
Sota-Coberta 42,32
TOTAL EDIFICI
538,27

132,66
50,48
597,03

34,21

3

LLICENCIES ATORGADES
En l’arxiu municipal no consta l’atorgament de llicència d’obres majors per la totalitat de les
construcció existents en aquesta finca
2.1
Hi ha llicencia per magatzem situat al carrer Berenguer IV, 7 (any 1950) part (1)
2.2
No s’ha trobat la llicència per legalitzar la ampliació construcció (habitatge + trasters)
situat al carrer Salvador Baix,5 , que es va realitzar l’any 1970) part (2)

4

Les edificacions, conta de dos parts: Una (I) legalment implantada (I) i altre (II) a legalitzar,
objecte d’aquesta llicència
EDIFICI

Situació
PB
P1
P2
P3

(ús)
MAGATZEMS
HABITATGE
TRASTERS
SOTACOBERTA

Subtotals
TOTAL

EDIFICACIÓ

SUPERFICIES CONSTRUIDES (m2)
Legalment implantades (I)
Objecte
legalització (II)
153,30
126,84
146,80
132,66
50,48*
456,78

153,30
610,08

5

PRESSUPOST
El Pressupost d’execució material de l’edifici es de 83.918,59 €
(Aquest valors d’obtingut aplicant els mòdul de referència del CoAC, per les diferents parts de
l’edifici que ara s’ha de legalitzar (167.837,18€) i aplicant una depreciació per l’antiguitat de
l’edificació del 50% (1 % anual x 50 anys (antiguitat de l’edifici construït l’any 1970)

6

JUSTIFICACIO COMPLIMENT NORMATIVA URBANISTICA
Zona d’ordenació continua, segons alineació de vial. Clau F3 (art. 50 NSP)

CONDICIONS DE PARCEL·LACIÓ
Residencial en ordenació continua
52
Superfície mínima
(m2)
Façana mínima
(m)
Fondària mínima
(m)

En SU (article 52 de les NSP)
NORMATIVA
PROJECTE
COMPLIMENT
150
314
SI
6
7,60
SI
10
17,95
SI

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
Zona d’ordenació continua, segons alineació de NORMATIVA
vial. Clau F3 (art. 50 NSP)

PROJECTE-legalit compliment
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50
50

Tipus d’ordenació
COS (Coeficient d’ocupació del Sòl privat
(%)
(Part finca en SU 314 m2)
Fondària edificable
(PB
(m)
(de la part finca en SU 24 m)
Fondària edificable (resta plantes) (m)

continua
continua
100
100 (PB)
(314 m2)
48
24 (Tot
17,75
edificable)
Tot edificable
20 ( i -3m a fons 17,75
parcel.la)
Tot edificable
50 Edificabilitat màxima
267,09
PB
(m2) 314
(Tot
segons Plànol NSP= Sup Sòl en SU
edificable-PB)
Edificabilitat màxima
P1
314
(Tot 146,80
segons Plànol NSP= Sup Sòl en SU
edificable
en
aquest cas
edifici)
Edificabilitat màxima
P2
314
(Tot 132,66
segons Plànol NSP= Sup Sòl en SU
edificable
en
aquest cas
edifici
0
(
Nomes 50,48*
(trasters
Edificabilitat màxima
P3
terrasses
sense us )
segons Plànol NSP= Sup Sòl en SU
Total Sostre (PB+3PP)
(m2 /st) 2.314
( 4x 314 610,08
m)
49.3 Separació a fons de parcel.la (SU)
(m) 3
No s’escau
2 façanes
50 Nombre màxim de plantes
4 ( PB+3PP)
3 (PB+ 2PP)
50

Alçada reguladora màxima
Aparcament (m)

(m)

Pendent màxima coberta
Espai sota coberta
(per sogre de ARM)

(%)

47

Alçada Planta Soterrani

(m)

47
47

Alçada Planta Pis
Alçada Planta Baixa

(m)
(m)

10,90 (existent)
11
(3P)
1
plaça
/100 1 (/126/100)
m2 sup util edif)
30 i plana
No habitable,
No habitable
I nomes element
tècnics
2,20 (mínima) No hi ha
3,50 (Màxima)
2,50 (mínima) 2,80 (P1 i P2)
3
(mínima) 4,40
5
(Màxima)

SI

SI
SI

SI

NO * /Volum
disconforme

NO * /Volum
disconforme
SI
existent

SI
SI

VOLUM DISCONFORME, a causa de l’edificació existent sobre la coberta P3 (que no es pot legalitzar,
ni canviar d’ús a habitatge o magatzem) i en aquesta part de l’edifici, nomes es podran fer obres mínimes
de conservació d’aquest, per motius de salubritat i seguretat, però no de millora.(dades a efectes
informatius, edifici en situació de volum disconforme).
CONDICIONS D’ÚS
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Zona d’ordenació continua, segons alineació de vial. Clau F3 (art. 50 NSP i 31.2)
PROJECTE
compliment
Residencial complementat
NORMATIVA
50
a Residencia de les persones en totes les seves modalitats
Residencial SI
b Locals oberts al públic destinats a la venda al detall o prestació
de serves i personals (comercial)
c. Activitats administratives o de gestió privada, relacionades amb
l’ús d’oficines o despatxos
d. Activitats de tractament i allotjament de malalts i en general, les
relacionades amb la sanitat, la higiene i assistència medica o
geriàtrica
e. Activitats culturals, de relació política o socials, o de caràcter
religiós
f. Industries no classificades o amb una classificació únicament
de molestes al RAM, amb les corresponents mesures correctores,
amb garanties de no produir soroll superior a 35 dB mesurats en
qualsevol punt exterior de l’edifici
g. Activitats relacionades amb l’oci, el temps lliure i l’esbarjo
magatzem
SI
h Magatzem per a usos agrícoles d’interès per a l’habitant de
l’immoble

7

OBSERVACIONS / OBJECCIONS
7.1
La part de l’edifici a legalitzar es va construir l’any 1970 (veure certificat de l’edificació),
amb anterioritat a l’aprovació de les NSP d’ALFARRÀS que son de l’any 1990
7.2
L’edifici es troba en situació urbanística de volum disconforme
7.3
En la Planta P4 (P3-Sotacoberta), hi ha un volum construït (trasters i escala) en situació de
fora d’ordenació, ates que en aquesta Planta P4, nomes s’admet la coberta de l’edifici i en
aquesta planta nomes s’admeten les instal·lacions per el bon ús de l’edifici (art 45 NSP)
7.3
El volum actual de la P4, no es pot legalitzar, però atès que va estar construït mes de 6
anys, no es pot ordenar el seu enderroc per restauració de la realitat física alterada i de
l’ordre jurídic vulnerat, ( protecció de la legalitat urbanística (art 207 TRLUC), però si
prohibir la seva rehabilitació i/o millora o canvi d’us actual (serveis tècnics de l’edifici i
d’accés a la coberta) i nomes serà permès les obres de conservació d’aquest volum “fora
d’ordenació”
7.4

L’habitatge existent P1 es va construït l’any 1970, dona compliment a les condicions
de l’Annex II, del Decret 141/2012. Condicions d’habitabilitat dels habitatges usat o
preexistents.

7.5
7.6

Un cop presentat el Certificat de Solidesa de l’edificació que mancava
La documentació presentada es considera CORRECTA i SUFICENT per
l’atorgament de la llicència de legalització de l’edificació existent sol·licitada

CONCLUSIÓ
Ates

els

la

documentació

presentada

i

els

punt

anteriors

el

tècnic

sotasignat
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informa FAVORABLEMENT a l’atorgament de la Llicencia d'Obres Majors per legalització de l’edifici
existent. Condicionada a que :
El volum actual de l’edificació de la P4 (sotacoberta) , atesa la seva situació urbanística “ fora
d’ordenació” i ates , ara no es podrà realitzar canvi d’ús i nomes es podran fer obres de conservació,
motivades per raons de seguretat i/o salubritat, però no de millora o rehabilitació.”

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 febrer, de modificació
del Text refós, que preveu que l’acció de restauració de la realitat 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 s’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, relatiu a les
infraccions urbanístiques i la seva prescripció.
L’article 108.7 de ja reiterat Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 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.
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.7, 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 la legalitat urbanística en el Registre de la Propietat.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del present acord que diu:

RESOLC:
Primer.- Procedir a l’arxiu de les actuacions de l’expedient 271/2019, per prescripció de l’acció
de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat, per considerar provada
l’antiguitat de la construcció.
Segon.- Acordar la legalització de les obres d’edifici existent entre mitgeres de planta baixa i 3
plantes pis, situada al Carrer Berenguer IV, 8 d’Alfarràs amb referències cadastrals
8441604BG9384S0001WY i 8441609BG9384S0001QY, i segons consta en certificació tècnica
per a la legalització d’edificació existent, signada per l’arquitecte redactors Roc Martí i Ribes,
número de col·legiat 20297/5, amb les prescripcions establertes en l’informe tècnic i que consten
als antecedents, i en acompliment d’allò que consta en Certificat de solidesa de l’edificació i de
les condicions d’habilitat dels habitatges usats o preexistents del Decret 141/2012.
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Tercer.- Declarar en règim de fora d’ordenació la construcció planta P4 (P3-sotacoberta) amb
un volum construït (trasters i escala) atès que en aquesta planta només s’admet la coberta de
l’edifici i les instal·lacions per el bon ús de l’edifici (art 45 NSP), establint la prohibició sobre
aquesta sotacoberta d’obres de rehabilitació i/o millora o canvi d’ús actual (que són de serveis
tècnics de l’edifici i d’accés a la coberta) i només serà permès les obres de conservació per
motius de salubritat i seguretat, però no de millora, d’aquest volum declarat fora d’ordenació.
Quart.- Acordar la pràctica de nota marginal d’aqueta 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, sobre la finca registral resultant
de l’agrupació de les finques 1.422, 1.247 i 1941 del municipi d’Alfarràs.
Cinquè.- Comunicar aquest Decret a Registre de la Propietat de Balaguer, de conformitat amb
allò que preveuen l’article 204 del Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme, per inscripció nota marginal.
Sisè.- Aprovar la Liquidació l’impost de construccions, instal·lacions i obres i/o per la
legalització de les obres i la taxa per serveis urbanístics que ha estat abonada en data 2 de juny
de 2020 de conformitat amb el següent detall:
Taxa:
ICIO IMPORT DE PEM (50% depreciació valor
estimat 83.918,00 * 2,5%:
TOTAL PAGAT:

25,00 EUROS
2.097,95 EUROS

2.122,95 EUROS

Setè.- Ordenar a la Secretaria Intervenció d’Alfarràs que notifiqui aquesta resolució a
l’interessat amb peu de recursos.”

2.-Expedient: 257/2020
Data: 3 de juny de 2020
Assumpte: Aprovació del Pla d’Obertura de la Llar d’Infants Municipal Les Llavoretes
Alfarràs (Lleida) COVID-19.

1.- Antecedents
Vista la necessitat de tancament del passat 12 de març de 2020, de tots els centres educatius,
juntament amb el confinament absolut de tota la població a causa de la pandèmia sanitària per
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Covid-19, que alterava el desenvolupament del calendari escolar tal com estava previst
conjuntament, amb el desenvolupament docent i les diverses activitats programades.
Vist que el municipi d’Alfarràs vol reobrir la Llar d’Infants si entra en Fase 2 de desescalada, en
l’horari establert a les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, que
despleguen el Pla d’obertura de centre educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del
curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 20202021, és de 9 a 13 h, encara que el Departament de Salut habilita cursa autoritzacions per obrir
les Llar d’infants en una franja més àmplia, compresa entre les 8 i les 18 hores, tot sol·licitant una
autorització per aplicar aquest horari , amb la indicació de si tenim o no previst oferir també el
servei de menjador.
Vist que per compliment de les Instruccions cal elaborar i aprovar un Pla específic d’obertura de
la Llar d’Infants segons les indicacions recollides en aquestes instruccions que s’haurà de
trametre posteriorment a la Inspecció Educativa a Lleida, per al seu coneixement, alhora que sigui
penjat en la pàgina web de la Llar o en el seu defecte de l’Ajuntament d’Alfarràs.
Vist que s’ha elaborar per part de la Direcció de la Llar d’Infants el Pla d’Obertura de la Llar
d’Infants Municipal Les Llavoretes d’Alfarràs (Lleida), que té per objecte definir com serà
l’entrada en al fase 2 de desescalada i l’obertura del centre educatiu per poder donar resposta a
tres objectius bàsics que són:
.- Donar suport lectiu i d’orientació tant als alumnes com als pares en les diferents etapes
educatives que es troben els seus fills/es.
.- Acompanyar de caràcter emocional i tutorial de tot l’alumnat.
.- Facilitar la planificació dels diferents escenaris en cada centre, tot incidint en el treball
organitzatiu del retorn.
Vist que es fa necessari aprovar aquest Pla d’obertura presentat per la Direcció del centre de la
Llar d’infants.

2.- Fonaments de dret.
.- Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius que despleguen el Pla
d’obertura de centre educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i
per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021.
La Regidora d’Educació proposa l’aprovació del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar el Pla d’obertura de la Llar d’Infants Municipal Les Llavoretes Alfarràs (
Lleida) COVID-19.
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Segon.- Sol·licitar al Departament de Salut cursi autorització per obrir la Llar d’Infants Les
Llavoretes d’Alfarràs en franja més amplia compresa de 9 a 15 hores, amb servei de menjador i
autorització per aplicar aquest horari.
Tercer.- Notificar l’aprovació del Pla i adjunt a la Inspecció Educativa a Lleida per al seu
coneixement.
Quart.- Publicar aquest Pla d’obertura de la Llar d’Infants Municipal Les Llavoretes Alfarràs (
Lleida), en la pàgina web de l’Ajuntament d’Alfarràs.
Es transcriu el Pla d’obertura aprovat:
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

Donar compte a la Junta de Govern de l'avocació de competències en les mateixes
condicions previs a la situació alarma sanitària per COVID-19
L'Alcaldia comunica a la Junta de Govern Local que en data 3 de juny de 2020, per
Decret d'Alcaldia número 135/2020 va adoptar el següent acord:
"RESOLC:
Primer.- Aprovar la restitució de les competències per delegació d’aquesta Alcaldia la
Junta de Govern Local exercirà les competències següents, en les mateixes condicions
establertes en el Decret d’Alcaldia número 152/2019 de data 26 de juny de 2019 i
són:
.- Gestió econòmica: El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el
pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva
competència, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import
acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris,
llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions
vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici
anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar
pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes
locals.
.- Personal: Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i
per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques
.- Contractació: Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els
6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
.- Aprovació projectes: L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

.- Patrimoni: L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del
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patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
- béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
- béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels
quals no es trobi prevista en el pressupost.

.- Llicències: Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta
facultat expressament al ple

.- Urbanisme: Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament
general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

.- Règim sancionador: Imposar sancions amb relació a les competències municipals,
d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
Segon.- L’exercici de les delegacions anteriors, s’efectuarà en els termes següents:
- El text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la
part expositiva.
- Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els assumptes o
matèries objecte de delegació, gaudiran d’idèntic valor que aquelles Resolucions que
dicti l'Alcaldia en l’exercici de les atribucions no delegades, i per tant posaran fi a la
via administrativa en els termes de l’article 52 de la LBRL i amb els efectes previstos
a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del ROF,
tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia.
Tercer- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats, als
Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels diferents Serveis Municipals,
pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Delegar expressament en el/la Regidor/a d’Urbanisme la revisió i atorgament
de les llicències i/o projectes d’obres menors amb un pressupost de PEM de fins a
25.000,00 €, que fins a la data exercia la Junta de Govern Local sempre amb
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acompliment de la legislació aplicable vigent. La resta d’aprovació de Llicències i/o
projectes d’obres s’exerciran de la mateixa forma que fins ara per la Junta de Govern
Local.

Cinquè.- Publicar la present resolució en el BOP de Lleida, sense perjudici de què
faci efectes des d’aquest dia de la seva signatura, de conformitat amb el que es
disposa en l’article 44.2 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.

Sisè.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri."

Els Regidors es donen per assabentat. Aquest punt es posa de manifest a l'inici de la
sessió per tal que tot tinguin coneixement que els acords adoptats corresponent a
acord de la Junta de Govern.

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
No hi ha
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

