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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/10

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

17 / de juny / 2020

Durada

Des de les 19:45 fins a les 22:20 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 9/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 3 de juny
de 2020 (9/2020)
Expedient JGL 9/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 3 de juny
de 2020 (9/2020).
Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 3 de juny de 2020 (9/2020), 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 9/2020 de data 3 de juny 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

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Expedient: 276/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
00016/2020
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 00016/2020, per un import total de 46.689,66 € euros,
(líquid 47.029,53 €) 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 00016/2020 i les factures aprovades.”

Expedient 164/2020.- Aprovació Projecte de Reforma i remodelació Plaça Sant
Pere d'Alfarràs
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient núm.: 164/2020
Data: 12 de juny de 2020
Procediment: Aprovació inicial Projecte de Reforma i Remodelació de la Plaça
Sant Pere d’Alfarràs
1.- Antecedents
Vist que s’ha redactat el Projecte de Reforma i Remodelació de la Plaça Sant Pere
d’Alfarràs, redactat per JFC, Arquitecte tècnic número col·legiat 527, per una import
total de 43.079,56 € més 9.046,71 € el que fa un import total de 52.126,27 €
Vist que l’objecte del projecte consisteixen en descriure les actuacions ha realitzar per
l’execució de l’obres esmentada.
Vist que la Plaça Sant Pere, és un dels punts neuràlgics de la població d’Alfarràs, és el
punt del nucli urbà, on es concentren nombrosos actes sòcio-culturals i festius al llarg
de l’any a més d’esser la plaça, on es situa el mercat setmanal. Actualment la Plaça
Sant Pere, es troba bastida per un paviment, a base de llambordes ceràmiques, que
amb el pas dels anys, sobre aquest tipus de paviment, s’hi observen patologies, que
perjudiquen el bon funcionament i ús de la plaça per part del usuaris i vianants de la
vila.
Vist que segons es posa de manifest al Projecte, el paviment de la Plaça Sant Pere,
presenta les següents problemàtiques:
.- És un paviment excessivament lliscant.
.- Les llambordes presenten aixecaments puntuals i poden arribar a presentar
desconxats per la humitat i posteriors períodes de gel/desgel en la seva cara exterior.
.- A les zones arbrades, les arrels dels arbres, han provocat l’aixecament del paviment.
Atès que l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió,
aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del
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contracte. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan de contractació tret que
estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.
Vist que els tècnics municipals han informat el present projectes i consten a
l’expedient, amb els apercebiments corresponents.
Vist que l’execució de la present obra es preveu finançar parcialment per una
subvenció de la Diputació de Lleida corresponent al Pla de Dinamització Local de la
Diputació de Lleida, amb un import de 46.914,79 €, pendent de resolució definitiva.

2.- Fonaments de dret
.- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
.- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
.- L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
.- Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
.- Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
.- Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
.- Article 33 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.

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

Primer.- Aprovar el Projecte de Reforma i Remodelació de la Plaça Sant Pere
d’Alfarràs, redactat per JFC, Arquitecte tècnic número col·legiat 527, per una import
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total de 43.079,56 € més 9.046,71 € el que fa un import total de 52.126,27 €
Segon.- Sotmetre aquest projecte aprovat inicialment a informació pública per un
termini d’un mes, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de Província de Lleida, i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant els quals es pot examinar l’expedient i
formular les al·legacions pertinents en el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs,
a efectes i de conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si en aquest
termini no es presenten al·legacions ni reclamacions al mateix esdevindrà definitiu
sense ulterior acord.
Tercer.- Acordar que la Secretaria diligenciï la documentació que obra a l’expedient.

Expedient 175/2020.- Adjudicació del contracte d'obres del Projecte de renovació de
la canonada general i escomeses d'aigua potable de l'Avinguda de Pinyana, del nucli
d'Andaní d'Alfarràs
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Abans d'iniciar l'exposició del present punt, la Regidora Margaret Ojeda Ibars, es
retira de la sessió de la Junta i surt de la Sala abans de l'exposició i debat i no
participa en aquest, atès pot tenir un interès directe en el mateix encara que té veu
però no vot.

Expedient: 175/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Proposta d’adjudicació de contracte menor d’obra.
1.- Antecedents
Vist que la Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2016, va aprovar el Projecte de
renovació de la canonada general i escomeses d’aigua potable de l’Avinguda de Pinyana,
del nucli d’Andaní, Alfarràs, amb un pressupost d’execució per contracte de 18.202,97 € (
divuit mil dos-cents dos més noranta-set cèntims), més 3.822,62 € ( dos mil vuit-cents
vint-i-dos, amb seixanta-dos cèntims) d’IVA, amb un import total de 22.025,59 €, i es va
aprovar la contractació.
Vist que es va considerar necessària l’execució d’aquesta obra que té per objecte substituir
la canonada d’aigua existent, per una nova canonada, situada a la vorera, que serà de PE
DN 110 mm. Aquesta canonada estarà connectada als extrems de l’Avinguda de Pinyana,
de manera que formaran un anell amb la resta de la xarxa. Es disposaran de les
corresponent vàlvules per tal de poder tancar la instal·lació. Es disposaran també 2
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hidrants homologats per bombers, col·locats a la canonada de 90 mm de diàmetre, que
justifiquin la idoneïtat i la necessitat de l’obra i s’acredita que en cas s’ha alterat l’objecte
del contracte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars descrits pel contracte menor.
Vist que per a l’execució de l’obra es van convidar a empreses que són:
.- Arnó Infraestructuras, S.L
.- Cassa Aigües i Depuració, S.L
.- PA
.- SD
.- Obres i serveis Pinyana, S.L
.- Edificacions i construccions Aloy, S.L
Vist que de les sis empreses convidades van presentar interès i proposta per executar les
obres esmentades 4 d’aquestes empreses amb la següent proposta:

Contractista
ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.
EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS ALOY, S.L.
OBRES I SERVEIS PINYANA, S.L.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, S.L.

Pressupost
17.641,07 €
16.600,00 €
14.280,00 €
15.352,26 €

Vist que un cop presentades totes les propostes i revisades pel Tècnic municipal, la
presentada per OBRES I SERVEIS PINYANA, S.L, va estar valorada per sota del 10% i per
tant considerada anormalment baixa, podent resultar inviable, i es va requerir a l’empresa per
tal que en el termini de tres dies justifiqués i desglossés raonadament el baix nivell de preus.
Vist que en data 16 de juny de 2020, amb el número 1830, va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, justificació del requeriment i diu:

Ajuntament de Alfarràs

Vist que la justificació es va traslladar als serveis tècnics de l’Ajuntament que van
informar el següent:
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“

L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic, estableix
que Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la
realització d’algun dels treballs que s’enumeren al projecte.
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b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que fixa
l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el
projecte de l’obra
Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil,
destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un
bé immoble. També es considera «obra» la realització de treballs que modifiquin la forma
o substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic o natural.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a seguir
per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor d’obra, atenent a que
l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros (import sense IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista, altres
contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del
present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del contracte menor
d’obres.
La normativa 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 del
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 Legislatiu 2/2003, 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 no
contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- 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.
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.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3 d’aquesta
Llei.
.- 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 que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa OBRES I SERVEIS PINYANA, S.L., amb NIF
B2535228G, el contracte menor de l’obra Projecte de renovació de la canonada general i
escomeses d’aigua potable de l’Avinguda de Pinyana, del nucli d’Andaní, Alfarràs, que té
per objecte substituir la canonada d’aigua existent, per una nova canonada, situada a la
vorera, que serà de PE DN 110 mm, essent una execució necessària.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 17.278,80 € (disset mil dos-cents setanta-vuit
amb vuitanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 14.280,00 € més 2.998,80 €
en concepte d’IVA.
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor d’obra 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
no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte una prestació
qualitativament similar a la del present contracte d’obra, que pugui ser entesa com una
unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra dels 40.000 €
durant els darrers dotze mesos.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 17.278,80
€ euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat

Progra

2020

161
TOTAL

Econò
m
Partida

62900

Projecte canonada i escomeses aigua
potable Andaní
17.280,80 €
17.280,80 €
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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.

Expedient 242/2020.- Aprovació de la 1ª certificació i factura de les obres
"Millora del dipòsit circular d'Alfarràs"
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Regidora Margaret Ojeda Ibars, es reincorpora a la sessió de la Junta de
Govern Local i es present la resta de la sessió.

Expedient: 242/2019
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Aprovació de la certificació d’obres número 1 del Projecte d’obres de
Millores al dipòsit circular d’Alfarràs (Lleida).
1.- Antecedents
Vist que el Ple municipal de l’Ajuntament d’Alfarràs, en sessió extraordinària de data
15 de juliol de 2019, va aprovar per unanimitat amb caràcter urgent el Projecte
d’obres de Millores al dipòsit circular l’Alfarràs (Lleida), redactat per AB Ingenieria
Civil, i que exposat al públic va esdevenir definitiu i publicada en el BOP de Lleida
número 162, de data 22 d’agost de 2019, redactat pel senyor SLF i SCL, amb un
pressupost de 100.238,98 més 21.050,19 € d’IVA, que fan un total de 121.289,17 €.
Vist que el mateix Ple municipal va acordar iniciar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert, simplificat, per la contractació de les obres, i va aprovar
el Plec de clàusules.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 2 d’octubre de 2019, va adjudicar
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el contracte per l’execució de les obres incloses en el Projecte a l’empresa ARNO
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U amb NIF B25303611, per import de 110.069,92 €,
amb el següent detall: 90.966,88 € de base i 19.103,44 € d’IVA al tipus del 21% amb
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.
Vist que en data 17 de febrer de 2020, es va signar Acta de començament i replanteig
de les obres de Millores al dipòsit circular d’Alfarràs (Lleida)
Vist que l’empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS S.L.U, ha presentat Certificació
d’obra número 1 corresponent al mes de Maig 2020, que ha estat signada per Director
de l’Obra, el senyor SLF i SCL.
Vist que s’ha informat favorablement per part del tècnic municipal.
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i la Llei de Procediment Administratiu Comú.
L’Alcaldia proposa l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar la 1ª Certificació de les obres de Millores al dipòsit circular
d’Alfarràs (Lleida) , per import de 9.433,20 € més 1.980,97 € d’IVA que fan un total
de 11.414,17 €.
Segon.- Autoritzar el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades als efectes oportuns.
Quart.- Ordenar a la Secretaria que diligenciï les certificació d’obres amb l’aprovació.

Expedient 79/2018.- Aprovació de la 1ª certificació i factura de les obres
"Reforma interior d'edifici per a Museu d'Alfarràs".
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 79/2019
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Aprovació de la certificació d’obres número 1 del Projecte de reforma
interior d’edifici per a museu
1.- Antecedents
Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alfarràs, en sessió de data 27 de
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novembre de 2017, va aprovar el Projecte bàsic i execució de reforma interior
d’edifici per a Museu d’Alfarràs, redactat per BRD I ASSOCIATS, ARQUITECTES
CONSULTORS, amb un pressupost de contracte de 113.660,21 € més 23.868,64 €
d’IVA que fan un total de 137.528,85 €.
Vist que en la mateixa sessió de la Junta de Govern Local es va acordar iniciar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, simplificat, per la
contractació de les obres, i va aprovar el Plec de clàusules.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de gener de 2020, va adjudicar
el contracte per l’execució de les obres incloses en el Projecte a l’empresa
EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS ALOY, S.L. amb NIF B25254855, respecte al
Lot 1 per un import de 84.814,79 € de base i 17.811,11 € d’IVA al tipus del 21% amb
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.
Vist que l’empresa EDIFICACIONS I CONSTRUCCIONS ALOY, .S.L., ha presentat
Certificació d’obra número 1 corresponent al mes de Juny 2020, que ha estat signada
per Director de l’Obra, el senyor Francesc Bordes Vidal.
Vist que s’ha informat favorablement per part del tècnic municipal.
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i la Llei de Procediment Administratiu Comú.
L’Alcaldia proposa l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar la 1ª Certificació de les obres de Projecte bàsic i execució de
reforma interior d’edifici per a Museu d’Alfarràs, per import de 49.785,83 € més
10.455,02 € d’IVA que fan un total de 60.240,85 €.
Segon.- Autoritzar el pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades als efectes oportuns.
Quart.- Ordenar a la Secretaria que diligenciï les certificació d’obres amb l’aprovació.

Expedient 258/2020.- Aprovació del Contracte d'arrendament d'habitatge moblat
situat al Carrer Pompeu Fabra, 10 d'Alfarràs
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assenti
ment
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Expedient: 25/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Aprovació del contracte d’arrendament d’habitatge moblat situat al
Carrer Pompeu Fabra, 10 d’Alfarràs.
1.- Antecedents
Vist que es fa necessari per part de l’Ajuntament d’Alfarràs de tenir un espai per tal
d’allotjar aquells temporers que es trobin en el terme municipal d’Alfarràs, treballant o
intentant trobar feina i que siguin o puguin ser contagiats o es trobin en quarantena pel
COVID-19, tal i com ha estat requerit per part de sanitat.
Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs no disposa d’alberg municipal on allotjar-los, ha
trobat un habitatge per llogar que assumiria aquesta funció i que es l’objecte del
present acord.
Vist que s’ha de firmar amb la propietària un contracte d’arrendament d’habitatge,
respecte a l’habitatge situat en el Carrer Pompeu Fabra, 10, que té tots els serveis
necessaris per allotjar un número determinat de temporers.
Vist que l’Ajuntament assumirà les despeses de contractació, lloguers, manteniments i
subministraments amb els condicionants que consten en el mateix.
2.- Fonaments de dret.
.- Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu.
.- Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
La Regidoria de Sanitat proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord que diu:
Primer.- Aprovar el Contracte d’Arrendament d’habitatge moblat situat al Carrer
Pompeu Fabra, 10 d’Alfarràs, propietat de la senyora IPA, que actua en nom i
representació de la seva mare la senyora DAD, per cobrir les possibles necessitats
derivades de contagis de temporers en el terme municipal d’Alfarràs pel COVID-19.
Segon.- Facultar a la Regidora Maria Rosa Gracia Mas, per la signatura de tots els
documents que siguin necessaris per formalitzar el present contracte.
Tercer.- Aprovar que l’Ajuntament d’Alfarràs, assumeix les despeses generades en el
present contracte tant, de lloguer, neteja, manteniment i subministraments en els
termes i condicions que estableix el contracte.
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Es transcriu el Contracte d’arrendament per tal que consti en el present acord i diu:

CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’HABITATGE MOBLAT SITUAT AL CARRER
POMPEU FABRA, 10 D’ALFARRÀS

Alfarràs, 12 de juny de 2020.

REUNITS
D’una banda MARIA ROSA GRACIA MAS, Regidora de Fires, Festes i Sanitat,
autoritzada per Decret d’Alcaldia 154/2019 de data 26 de juny de 2020 que actuen en
nom i representació de l’Ajuntament d’Alfarràs, amb NIF P2501300D i assistits per la
Secretaria Interventora de l’Ajuntament d’Alfarràs, designada d’ara en endavant com
“Arrendador”.
I per un altra banda la senyora IPA amb DNI ...2426B, en qualitat de propietària de
l’immoble i designada d’ara en endavant com “Arrendadora”

INTERVENEN:
Ambdós part intervenen en les qualitat exposades, i es reconeixen mútuament la
capacitat jurídica i d’obrar necessària i suficient en Dret per l’atorgament del present
CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’HABITATGE MOBLAT obligant-se per aquest
contracte i,
MANIFESTEN
I.- Que la senyora IPA és la tutora legal de la senyora DAD, propietària de la finca,
en virtut de sentència número 228/2019 de data 2 d’abril de 2019 dictada pel Jutjat
de Primera Instància número 7 de Lleida, , que ha estat aportada per la interessada
per acreditar el títol que l’habilitat per al present contracte de lloguer de l’immoble
situat al Carrer Pompeu Fabra, número 10 d’Alfarràs, perfectament coneguda per
l’arrendatari i amb referència cadastral número:
II.- Que és de l’interès d’ambdues parts arrendar l’habitatge descrit anteriorment,
reconeixent-se recíprocament, en el concepte en el que intervenen, la capacitat
jurídica i d’obrar necessària pel seu atorgament i acorden formalitzar el present
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contracte d’arrendament d’habitatge moblat, el qual es regirà per les següent
clàusules:
PRIMERA.- La propietat arrendadora cedeix en arrendament a l’Ajuntament
d’Alfarràs l’immoble, ressenyat a l’expositiu primer del present contracte, lliure de
càrregues i ocupants, i quines circumstancies, extensió, característiques i serveis
comuns i privatius coneix i accepta, el llogater que declara rebre l’expressada finca
en perfecte estat, en condicions d’habitabilitat, comprometent-se el Arrendador a
tornar-la en el mateix estat.
A més s’entrega el mobiliari al llogater que actualment es troba en el mateix.
L’Arrendatari ha pogut comprovar, a la seva satisfacció, l’estat de totes les
instal·lacions, mobiliari i escomeses de subministraments, mostrant la seva
conformitat amb les mateixes i no tenint res que objectar. S’han realitzat fotos dels
comptadors de la llum, gas i aigua potable que establiran l’inici i pagament de les
despeses generades per aquests conceptes. En conseqüència, l’Arrendadora entre a
l’Arrendatari el total immoble en perfecte estat d’us i conservació, sense que
l’Arrendatari tingui res que reclamar per l’esmentat concepte.
L’Arrendatari es compromet a conservar l’habitatge, els seus mobles, complements en
perfecte estat.
SEGONA.- L’immoble arrendat l’és per ser destinat única i exclusivament a satisfer la
necessitat de vivienda, en tot cas l’Ajuntament d’Alfarràs ho destinarà a la necessitat
de dotar d’habitatge a temporers que així ho requereixin, i que hagin estat autoritzats
directament per l’Ajuntament d’Alfarràs, essent autoritzat aquest destí per
l’arrendatari que coneix i no té cap impediment.
En cap cas, l’arrendatari podrà desenvolupar en l’habitatge comerç o industria, ni
oficina o despatx professional.
TERCERA.- El present contracte de lloguer entrarà en vigor el dia 15 de juny de 2020
i tindrà una duració fins al 30 d’octubre de 2020, se’ns perjudici del dret de
l’Arrendatari de la pròrroga del mateix segons l’establert en la Llei d’Arrendaments
urbans. No es produiran cap dret a indemnització per la finalització del present
contracte en la data pactada, atès ambdues parts han arribar a l’enteniment al
respecte i coneixen les condicions, renunciant en tot cas a reclamar judicial o
extrajudicial qualsevol modificació, graduació o moderació de l’import lliurement
pactat.
QUART.- El llogater satisfarà a l’arrendador com a preu de l’arrendament la
quantitat de 250,00 € MENSUALS. Un cop signat el present contracte l’arrendatari
satisfarà la meitat de la mensualitat corresponent al mes de juny per import de 125,00
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€. Posteriorment el preu serà satisfet per mesos anticipats, dins dels primers dies del
mes anterior a aquell que correspongui a la renta que satisfaci, mitjançant
transferència bancaria, designada per l’arrendatària. Seran assumides per
l’arrendatari també les despeses de neteja que calguin fer fins la finalització del
contracte d’arrendament incloses la neteja final un cop finalitzat aquest.
No es satisfarà cap tipus d’import en concepte de fiança, atès l’arrendatari a assumit
les despeses de neteja inicial de l’immoble que ascendeixen segons pressupost a un
import de 342,00 € sense IVA, i que no es repercutiran en cap cas a l’arrendatari, ni
es compensaran a cap quantitat corresponents a les mensualitats.
CINQUÈ.- En l’habitatge arrendat existeixen comptadors per als subministraments de
gas, electricitat i aigua potable, obligant-se expressament la part arrendatària al
pagament dels consums dels mateixos, que s’abonaran a la propietari directament,
segons els consums generats.. S’acompanyen al present contracte fotos de les lectures
dels diferents comptadors que serviran de base al pagament inicial dels
subministraments.
SISÈ.- L’arrendatari és directa i exclusivament responsables i eximeix de qualsevol
responsabilitat a la propietat dels danys que puguin ocasionar a persones o coses per
negligència o mal ús dels elements que integren el pis.
VUITENA.- El llogater no podrà practicar obres de cap tipus en l’habitatge sense
previ avís per escrit de la propietat. En tot cas, les obres autoritzades seran a càrrec
del llogater i quedaran a benefici de l’immoble sense dret a valoració o reclamació en
cap moment.
NOVENA.- En tot cas tot allò no previst en el present contracte, serà d’aplicació el
Títol II de la vigent Llei d’arrendaments Urbans.
DESENA.- Per qualsevol discrepància que pugui sorgir de la interpretació i/o
compliment del present contracte d’arrendament, les parts es sotmeten a la
Jurisdicció del Jutjats i Tribunals de Lleida, amb renuncia expressa a cap altre.
ONZENA.- En data 8 de juny de 2020 es van fer entrega de les claus de la vivenda,
per a realitzar les tasques de neteja pactades i autoritzades per la propietat.

I en prova de conformitat ho firmen per triplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat i
data designades a l'encapçalament.

Arrendadora

Arrendatari
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IPA

Regidora

de

Fires,
Festes
i
MARIA ROSA GRACIA MAS

Sanitat

Expedient 199/2010.- Aprovació de les bases reguladores del procés de selecció de
promoció lliure, en règim de personal funcionari, d'una plaça de cap de la brigada
i convocatòria del procés de selecció
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 199/2020
Data: 16 de juny de 2020
Assumpte: Concurs oposició lliure, en règim de personal funcionari, d’una plaça
de l’escala d’administració general, categoria cap de la brigada.
1.- Antecedents
Vist que l’oferta pública aprovada per l’Ajuntament d’Alfarràs preveia la convocatòria
d’una plaça de selecció de promoció lliure per a la cobertura, en règim de personal
funcionari, d’una plaça de l’escala d’administració general, subescala serveis, categoria
cap de la brigada municipal, 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 a la brigada municipal amb les retribucions corresponents al lloc
de treball de la Relació de llocs de treball vigent i amb la denominació cap de brigada,
nivell C1, niell de complement de destinació 18; 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
lliure 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.
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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 lliure per a la cobertura, en règim de personal funcionari,
d’una plaça de l’escala d’administració general, subescala serveis, categoria cap de la
brigada municipal, subgrup de classificació professional C1 a l’Ajuntament d’Alfarràs.
Segon.- Convocar el procés de selecció per concurs per a la cobertura de la plaça
vacant de promoció lliure per a la cobertura, en règim de personal funcionari, d’una
plaça de l’escala d’administració general, subescala serveis, categoria cap de la brigada
municipal, 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:
“BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS DE SELECCIÓ DE PROMOCIÒ LLIURE PER A
LA COBERTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI, D’UNA PLAÇA DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA SERVEIS, CATEGORIA CAP DE BRIGADA
MUNICIPAL, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C1 A L’AJUNTAMENT
D’ALFARRÀS.

Ajuntament de Alfarràs

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte d’aquesta convocatòria és el procés de selecció de promoció lliure per a la cobertura
en règim de personal FUNCIONARI, d’una plaça de l’escala d’administració general,
subescala serveis, categoria cap de brigada, subgrup de classificació professional C1 a
l’Ajuntament d’Alfarràs.
El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició lliure.
SEGONA.- TIPUS DE RELACIÓ JURIDICA, JORNADA LABORAL I FUNCIONS
La persona aspirant seleccionada serà nomenada com a personal FUNCIONARI, a temps
complert, per ocupar una plaça de cap de brigada municipal; 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 18;
amb la distribució horària d’acord amb les necessitats del servei, sempre complint el còmput
anual d’hores d’acord amb la legislació vigent.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES DEL LLOC DE TREBALL:
Funcions genèriques:
- Gestionar, coordinar, distribuir i supervisar els recursos humans i materials de la Brigada
Municipal d’obres i manteniment en via pública i edificis, per tal d’executar les obres i
actuacions que calgui, excloses les obres mecàniques de telefonia, gas, electricitat i aparells o
instal·lacions energètiques.
- Realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment d’obres i
instal·lacions en general, tant a la via pública com a les dependències municipals.
- I, en general, altres funcions organitzatives i executives similars que li siguin atribuïdes.
Funcions bàsiques:
- Organitzar d’acord amb els serveis tècnics municipals, els treballs i serveis a prestar per la
Brigada Municipal establint una adequada distribució de les càrregues de treball.
- Canalitzar la informació, incidències, anomalies o demandes, i fulls de control o altres
documents per als serveis tècnics municipals.
- Col·laborar amb els serveis tècnics municipals en les propostes per sol·licitar i efectuar les
compres necessàries de productes, materials, eines, etc.
- Col·laborar amb els serveis tècnics municipals en el seguiment, coordinació, revisions i
inspeccions dels treballs de manteniment i de determinades obres que s’hagin efectuat per
contractació externa.
- Elaborar propostes per pressupostos de treballs a efectuar i informes sobre l’estat de
conservació d’actius municipals, producció mensual, contractació de serveis i
subministraments, etc.
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- Comunicar al seu superior immediat qualsevol incidència referent als treballs desenvolupats
objecte del procediment, obligacions i competències del personal de brigada.
- Vetllar pel bon estat de manteniment dels serveis generals i específics del municipi.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Funcions específiques:
A) Brigada municipal:
- Coordinació i comunicació periòdica amb el/la tècnic/a responsable que establirà les
prioritats i objectius.
- Coordinació i distribució diària i/o setmanalment de les tasques relatives a les incidències de
manteniment en funció de les prioritats marcades (gestió software corresponent).
- Distribució i repartiment de les feines tenint en compte les càrregues de treball.
B) Recursos humans:
- Coordinació amb el/la tècnic/a responsable en relació a la planificació de vacances, dies
d’assumptes propis i altres permisos retribuïts cobrint el funcionament del servei.
- Control assistència amb gestió del corresponent software.
- Comunicació d’incidències en relació a l’assistència i altres supòsits.
- Coordinació amb el/la tècnic/a responsable en relació al vestuari i equipament dels
treballadors/es de la Brigada (inventari, control d’estoc, lliurament i control material lliurat,
comandes, etc.).
- Racionalització i distribució hores extres en situacions puntuals i necessàries, seguint els
criteris marcats per el/la tècnic/a responsable.
C) Seguretat i salut en el treball:
- Supervisió, control, avaluació elemental dels riscos i funció correctora de les mesures
preventives en matèria de riscos laborals de la Brigada Municipal.
- Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equipaments de treball i
protecció, i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors/ores en l’activitat preventiva.
- Posar en coneixement del/de la tècnic/a responsable els incompliments, l’eficàcia i les
correccions de les mesures preventives en matèria de riscos laborals.
- Supervisió i control de l’estat de conservació, disponibilitat i utilització dels mitjans de
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protecció col·lectiva i individual.
- Assumir les funcions de recurs preventiu de la Brigada Municipal.
- Assolir la formació de Nivell Bàsic en prevenció de riscos laborals.
- Cooperar amb els serveis de prevenció designats per l’Ajuntament.
D) Manteniment magatzems:
- Organització, control i gestió de la utilització, la neteja, l’endreça i el bon estat de la
instal·lació.
E) Manteniment d’edificis i instal·lacions municipals:
- Coordinació amb el/la tècnic/a responsable en relació als manteniments quan calgui ma
d’obra de ram de paleta, serralleria, fusteria, pintura, jardineria o altres rams als edificis i
instal·lacions municipals.
- Coordinació amb el/la tècnic/a responsable en relació a les inspeccions de l’estat general dels
edificis i instal·lacions municipals, verificant el seu estat i correcte funcionament.
F) Manteniment de la via pública:
- Col·laboració amb els serveis tècnics en la gestió, detecció d’incidències i desperfectes en la
via pública.
- Assistir a les reunions de coordinació amb els caps d’altres unitats organitzatives de
l’Ajuntament per establir i millorar els protocols d’actuació en la via pública i per organitzar
la celebració de diferents actes i esdeveniments.
- Control i supervisió de les tasques en la via pública relacionades amb ram de paleta, pintura,
senyalització i jardineria bàsicament, així com les obres anàlogues de manteniment que li
siguin encomanades.
- Coordinació amb el/la tècnic/a responsable en relació a les inspeccions de l’estat general de
les infraestructures i instal·lacions públiques, verificant el seu estat i correcte funcionament.
- Assolir la formació de Nivell Qualificat d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris.
G) Esdeveniments festius:
- Col·laborar amb els serveis tècnics municipals en la planificació programada i el control de
les tasques en funció de l’esdeveniment festius, tant en les que intervingui la Brigada amb la
seva logística com en les contractacions externes.
- Coordinació amb el personal responsable autoritzat dels actes festius.
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- Organitzar i col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària
(tarimes, trasllat de mobiliari, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Disponibilitat per aquests actes en cap de setmana en els casos necessaris.
H) Material de brigada:
- Control d’estoc en funció dels consums d’acord amb els criteris marcats per el/la
tècnic/a responsable.
- Elaboració, control i manteniment de l’inventari del material fungible.
- Col·laborar amb els serveis tècnics municipals en la realització de comandes de material.
- Recepció del material lliurat al magatzem municipal i supervisió del albarans de compra o
préstec abans de la validació del/de la tècnic/a responsable.
- Organitzar i valorar, prèvia autorització del/la tècnic/a responsable, el subministrament de
materials per a intervencions de la brigada.

I) Material de cessió:
- Supervisió de la cessió i recepció del material propietat de l’Ajuntament cedit a tercers, amb
elaboració de les actes corresponents.
- Supervisió de la cessió i control de l’estat del material cedit a l’Ajuntament per tercers fins al
seu retorn, amb elaboració de les actes corresponents.
J) Vehicles:
- Supervisió i control de l’estat de conservació i del manteniment de la flota de vehicles de la
brigada (revisions periòdiques, ITV, reparacions, etc.).
- Control dels recursos humans de la Brigada o altres respecte a la utilització i conducció dels
vehicles municipals.
- Conduir els vehicles municipals quan es requereixi.
K) Eines i maquinària:
- Elaboració d’inventari d’eines i maquinària, inclosa la recopilació de la documentació
tècnica.
- Supervisió de l’estat, revisions, manteniment i inventari de les eines i maquinària.
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- Control dels recursos humans de la Brigada respecte a la utilització de les eines i maquinària.
- Assolir la formació necessària per a la utilització de les eines i maquinària de la Brigada.
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) Nacionalitat: Ser ciutadà/ana espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres
de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut
dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea, sempre i quan el lloc objecte de la convocatòria no estableixi
específicament que implica una participació directa o indirecta en l’exercici del poder públic o
bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les Administracions
públiques. Els estrangers no inclosos en l’apartat anterior també podran accedir a les places
reservades al personal laboral, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener. En qualsevol cas, l’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha
d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent.
El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i
dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de
dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de
dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.
La pèrdua de qualsevol dels requisits que, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 1
de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, habiliten per a l’accés a l’Administració pública, en
igualtat de condicions amb els espanyols, donarà lloc a la pèrdua de la condició de funcionari
de carrera, a no ser que l’interessat compleixi qualsevol altre dels requisits previstos en
l’esmentat apartat.
b) Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Habilitació: No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes,
ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per
resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a
les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o
inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu
Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment
s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar
complint fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera.

d)No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que
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impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions (cal
aportar complimentada la declaració responsable de l’Annex III).
e)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).
f)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.
g)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.
h)Estar en possessió de la titulació exigida que es determina a l’Annex I de requisits particulars
d’aquestes bases.
i)Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de 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.
j) Conducció. Estar en possessió del permís de conducció nivell B, d’acord amb el Reial Decret
818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.

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 naturals 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.
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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.
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.
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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 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:
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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. La Secretaria podrà ser
assumida per un vocal, si procedeix.
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.
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.
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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.
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 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, B1, de la Direcció General de Política Lingüística. La seva qualificació
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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 respondre un qüestionari tipus test de màxim trenta preguntes relacionades amb
les funcions d’un cap de la brigada i segons el temari annex. Les preguntes seran determinades
pel Tribunal immediatament abans de començar l’exercici. Els i les aspirants disposaran d’un
termini màxim de 60 minuts per contestar les preguntes formulades. Totes les preguntes tindran
el mateix valor, sent necessari respondre-les encertadament totes per obtenir la màxima
puntuació. Les preguntes errònies no restaran.
c) Tercera prova. Prova escrita de coneixements pràctics. Puntuació màxima 34 punts.
Consistirà en la realització de varis supòsits pràctics vinculats a les funcions pròpies del lloc de
treball a proveir i a les tasques assignades segons es detalla en aquestes bases. El temps per
realitzar aquestes proves serà d’un màxim de 60 minuts. corresponents a la part específica del
temari de l’Annex, 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 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’apte o no apte.
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.
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Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a
17,00 punts.

2.- 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 l’administració pública local, en la categoria professional des de la qual
s’opta a l’Ajuntament d’Alfarràs, fins a un màxim de 20 punts:
.- Serveis de peó: 0,50 per mes complert
.- Serveis oficial de 2ª: 0,75 per mes complert
.- Serveis oficial de 1ª: 1,00 per mes complert
Per serveis prestats en altres administracions públiques en la categoria professional que es
detalla, fins un màxim de 5 punts:
.- Serveis de peó: 0,05 per mes complert
.- Serveis oficial de 2ª: 0,10 per mes complert
.- Serveis oficial de 1ª: 0,15 per mes complert
Per serveis prestats en l’àmbit privat / empresa privada en la categoria professional que es
detalla, fins un màxim de 3 punts.
.- Serveis de peó: 0,05 per mes complert
.- Serveis oficial de 2ª: 0,10 per mes complert
.- Serveis oficial de 1ª: 0,15 per mes complert
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 5 hores i inferior a 10 hores: 0,40 punts per curs.
2) Per cursos de durada igual o superior a 10 hores i inferior a 20 hores: 0,80 punts per curs.
3) Per cursos de durada igual o superior a 20 hores: 1,20 punts per curs.
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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.
6) Nivell bàsic d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris que es puntuarà amb 0,50
punts i Nivell qualificat d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris que es puntuarà
amb 1 punt.
7) Carnet de conduir classe operador grua torre: 1 punt
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.
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.

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

Ajuntament de Alfarràs

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.
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
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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
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
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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
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
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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.
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 (B1) expedit per la Junta Permanent de Català o equivalent.
ANNEX II. TEMARI DE LA FASE D’OPOSICIÓ
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals.
Tema 2. Elements del municipi. Òrgans de l’Ajuntament.
Tema 3. Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les entitats
locals.
Tema 4. Drets i deures dels empleats públics.
Tema 5. Les brigades municipals; coordinació i funcions. La brigada de manteniment;
organització, funcions i objectius.
Tema 6. La contractació administrativa. Text refós de la Llei de Contractes de les
administracions públiques; objecte, finalitat i àmbit d’aplicació. Tipus de contractes. Objecte
del contracte.
Tema 7. Seguretat i salut en el treball: Concepte i definició de seguretat. Tècniques de
prevenció i protecció de riscos laborals. Centre de treball. Proteccions col·lectives i individuals.
Tema 8. Tècniques bàsiques d’intervencions en edificis. Detecció i avaluació bàsica de
patologies. Apuntalaments.
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Tema 9. Paviments i revestiments en edificis: Tipus, sistemes constructius i reparació.
Tema 10. Cobertes: Tipus, sistemes constructius, intervencions en reparacions bàsiques i
mesures de seguretat.
Tema 11. Instal·lacions elèctriques, d’il·luminació, aigua i desaigües en edificis i via pública.
Conceptes generals.
Tema 12. Encintats, ferms i paviments en la via pública: Tipus, sistemes constructius i
reparació.
Tema 13. Senyalització viària horitzontal i Senyalització viària vertical: Tipus i criteris
d’implantació, eines i maquinària per col·locació de senyals.
Tema 14. Senyalització d’abalisament per obres de via pública: Tipus i criteris d’implantació.
Tema 15. Àrees de jocs infantils: Seguretat i manteniment de les àrees de jocs infantils.
Conceptes generals.
Tema 16. Jardineria: Sistemes de plantació i poda. Conceptes generals.
Tema 17. Tractaments fitosanitaris: Emmagatzematge de productes i senyalització
d’actuacions. Conceptes generals.
Tema 18. Manteniment zones verdes: Conceptes generals, sistemes de reg i maquinària.
Tema 19. Neteja: Coordinació d’equips de neteja en edificis, en via pública i en zones verdes.
Tema 20. Residus: Tipus de residus, classificació i sistemes de gestió dels residus de la
construcció i de restes vegetals provinents de la jardineria, normativa.

ANNEX III. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Dades personals
Nom i cognoms ...................................................................................... NIF / NIE
................................
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
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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 ...............

Contractes menors
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 287/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Proposta per projecte de consulta a la ciutadania d’Alfarràs entorn la
municipalització de la gestió de l’aigua.
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst realitzar una consulta pública a la ciutadania,
respecte a la municipalització de la gestió de l’aigua.
Per part d’alcaldia, motiva la necessitat del contracte per la gestió d’una consulta
vinculant a la ciutadania d’Alfarràs que permeti a l’Ajuntament prendre una decisió
entorn la possible municipalització de la gestió de l’aigua.
Per a l’execució d’aquest servei s’han sol·licitat els següents pressupostos:
Contractista
Ceres investigació sociològica i de mercats
Happyclick, S.L

Pressupost
2.891,90 €
3.496,90 €

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un
resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No poden ser
objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent
als poders públics.
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Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de serveis,
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import sense
IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista,
altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor de serveis.
La normativa 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
del 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 Legislatiu 2/2003, 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 no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- 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.
.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3
d’aquesta Llei.
.- 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 que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa CERES INVESTIGACIÓ SOCIOLÒGICA I DE
MERCATS el contracte menor de serveis de Projecte: consulta a la ciutadania
d’Alfarràs entorn la municipalització de la gestió de l’aigua
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 2.891,90 € ( dos mil vuit-cents noranta-ú
amb noranta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 2.390,00 € més 501,90 €
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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 € durant els darrers dotze mesos
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de

Anualitat Programa Econòm Partida
2020

920
22602
TOTAL

Publicitat i propaganda

2.891,90 €
2.891,90

2.891,90 euros, d’acord amb el següent detall:

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.

2.- Expedient: 288/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Proposta per projecte art mural
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst realitzar per la festa major l’execució del projecte
d’art mural per l’exercici 2020.
Per part d’alcaldia, motiva la necessitat del contracte per l’execució de la pintura mural
com a expressions artístiques, reivindicatives i de denúncia des de la clandestinitat i
aquesta manera de fer ha estat una característica arrelada. L’art mural, el grafit s’ha de
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reconèixer i reivindicar com a activitat artística utilitzada com a canal d’expressió i
comunicació amb l’entorn social. És necessari posar-lo en valor i contraposar-lo als tags i
les pintades.

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol·licitat 1 pressupost que inclou diferents 3
artistes:
Contractista
TANGRAM PROJECTS

Pressupost
10.162,79 €

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un
resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No poden ser
objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent
als poders públics.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de serveis,
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import sense
IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista,
altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor de serveis.
La normativa 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
del 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 Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- 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.
.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3
d’aquesta Llei.
.- 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 que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa TANGRAM PROJECTS el contracte menor de serveis
de Execució Projecte d’art mural.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 10.162,79 € ( deu mil cent seixanta-dos
amb setanta-set cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 8.028,60 € més
2.134,19 € 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 € durant els darrers dotze mesos
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
10.162,79 euros, d’acord amb el següent detall:
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Anualitat

Programa Econòm

Partida

2020

338
TOTAL

Festa Majors

2260901

10.162,79 €
10.162,79 €

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.

Peticions
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient 75/2017 i 105/2018.
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Expedient de responsabilitat patrimonial per lesions i danys
patrimonials soferts a conseqüència de les fuites de conducció d'aigua potable del
municipi.
Es dona compte a la Junta de Govern Local que l'advocat RJDC, representant legal de
les senyores MATBM, RMA i RBM, comunica a l'Ajuntament d'Alfarràs, que en data
21/05/2020 les seves representades van ser degudament indemnitzades per la
companyia d'assegurances HDI GLOBAL, SE Sucursal en España del principal
reclamat (17.631,30 €) i dels interessos moratoris ( 5.424,40 €) quedant així complida
la resolució de la Junta de Govern Local de data 27/02/2020 que establia el deure a ser
indemnitzades en l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament d'Alfarràs de referència i sol·licita a l'Ajuntament d'Alfarràs, es tingui
per presentat l'escrit, per fetes les anteriors manifestacions, i en la seva conseqüència,
per desistits del procediment de reclamació patrimonial que es segui contra
l'Ajuntament, la concessionària Casa Aigües i Depuració S.L i les respectives
companyies asseguradores.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada i procedeix a l'arxiu de les
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actuacions.

2.- Expedient: 19/2020
Data: 8 de juny de 2020
Assumpte: Petició d’espai públic per mudança.
En data 8 de juny de 2020, amb número 1699, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor JABP, en la que
exposa que els dies 29 i 30 de juny efectuaran la mudança amb motiu del canvi de
domicili i sol·licita que aquests dies quedi lliure la zona d’aparcament a l’Avda
Catalunya, 7 entre els números 5 i 9. La Junta de Govern Local resta assabentada i
aprova la petició, es parlarà amb els agents municipals i amb els veïns per evitar
qualsevol perjudici al transit en l’Avda Catalunya. Es notificarà al senyor B que haurà
de prendre les mesures que siguin necessàries per assegurar la seguretat mentre duri la
mudança, tot intentant perjudicar el menys possible la convivència dels seus veïns.

3.- Expedient: 19/2020
Data: 8 de juny de 2020
Assumpte: Petició d’espai públic per contenidors.
En data 8 de juny de 2020, amb número 1716, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora YF que actua
en nom i representació de la RESIDENCIA GERIATRICA, en la qual exposa que
degut a que no poden tenir la resta orgànica dins del centre per salut i sol·licita poder
instal·lar al carrer un armari per ficar els contenidors, podrien utilitzar una plaça
d’aparcament. La Junta de Govern Local resta assabentada i comunica a la Residència
Geriàtrica que haurà de trobar un lloc privat on situar els contenidors atès no es pot
construir en lloc públic i/o vial un armari per ficar aquest contenidors que perjudici la
vialitat.

4.- Expedient: 236/2020
Data: 10 de juny de 2020
Assumpte: Petició d’hort municipal
En data 10 de juny de 2020, amb número 1774, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor JPM, en el qual
exposa que degut a que està empadronat a Alfarràs, hi viu, i la seva primera residència
esdevé en aquest municipi i que també treballa en el mateix poble i existeix la
possibilitat de sol·licitar un hort municipal, l’hi agradaria fer ús d’un d’ells i sol·licita
poder accedir a un hort propietat de l’Ajuntament, per al seu manteniment i
explotació. La Junta de Govern Local valora i debat la petició i posa de manifest la
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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.

5.- Expedient: 19/2020
Data: 11 de juny de 2020
Assumpte: Petició d’espais municipals.
En data 11 de juny de 2020, amb número 1789, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada per la senyor IBJ que actua
en nom i representació de l’empresa L’AULARI en la que exposa que donat que
aquest estiu l’Ajuntament no realitzarà les estades d’estiu, des de l’Aulari han pensat
en organitzar unes ells, a part dels serveis de suport escolar que ofereixen normalment,
unes estades d’estiu, més de caràcter dinàmic i de lleure. Però davant de totes les
mesures de seguretat i precaució que s’han de tenir en compte davant de la situació del
COVID-19, al mateix centre no es poden garantir, tot i que el centre és gran, i algunes
activitats no poden realitzar i sol·licita a l’Ajuntament d’Alfarràs, la cessió temporal
(juliol, i agost, tot i que depèn de la demanda i del nombre d’alumnes que s’apuntin)
d’algun dels espais del municipi com els baixos de l’Ajuntament, o bé el poliesportiu,
en horari de matí (9-13) per tal de poder fer allí algunes de les activitats previstes i
garantir així totes les mesures de seguretat. La Junta de Govern Local resta
assabentada i atesa la situació d’incertesa, per tal de determinar la viabilitat o no de la
petició formulada a l’Ajuntament es demana a l’Aulari que concreti, quins dies i
horaris pot necessitar dependències municipals, si ja coneix els assistents a les estades
i quines mesures de protecció davant el COVID-19 es prendran tot recordant que
hauran d’assumir les despeses generades de neteja i desinfecció posterior de les
dependències municipals. Un cop informat els dies i horaris es valorarà la viabilitat de
la proposta.

6.- Expedient: 100/2020
Data: 11 de juny de 2020
Assumpte: Petició de subvenció nominativa associacions 2020
En data 11 de juny de 2020, amb número 1791, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor CSV, que actua
en nom i representació de l’ESCOLA DE FUTBOL PINYANA, en la que exposa que
en data 03-03-2020, es va presentar via telemàtica la subvenció anual per la temporada
2019/2020, que atorga aquest Ajuntament, per un import total de 3.500,00 €, que
aquesta subvenció es fa imprescindible cobrar-la per tal de garantir la viabilitat
econòmica de l’escola i sol·licita un cobrament parcial en forma de bestreta, per
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import de 2.800,00 € respecte del total de la subvenció aprovada. La Junta de Govern
Local resta assabentada i aprova la concessió de la bestreta a l’Escola de Futbol
Pinyana.

7.- Expedient: 236/2020
Data: 11 de juny de 2020
Assumpte: Petició del horts municipals.
En data 11 de juny de 2020, amb número 1793, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor TMG, que exposa
que el terreny que té al poble, el vol deixar a la seva filla ÀMM. 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.

8.- Expedient: 19/2020
Data: 2 de juny de 2020
Assumpte: Petició espais municipals.
En data 12 de juny de 2020, amb número 1798, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora EMG que
actua en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, en el qual
exposa que un dels seus associats sol·licita les piscines municipals o el camp de futbol
per realitzar classes de ioga, és per això que l’associació fa la petició d’un d’aquests
dos espais i sol·licita dilluns, dimarts i dijous en horari de 20.00 a 21.15. Horari
subjecte a modificacions per no interferir en possibles activitats a les mateixes
instal·lacions a finals de juny, juliol i agost. La Junta de Govern Local resta
assabentada i aprova la petició, en tot cas si finalment les piscines no se obren no es
podrà disposar d’aquestes. Abans d’iniciar cap tipus d’activitat haurà de comunicar
quines mesures de protecció davant el COVID-19 es prendran tot recordant que
hauran d’assumir les despeses generades de neteja i desinfecció posterior de les
dependències municipals utilitzades.

9.- Expedient: 88/2020
Data: 8 de juny de 2020
Assumpte: Petició de rescissió de contracte de lloguer de l’Associació Cultural
Evangèlica.
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En data 8 de juny de 2020, amb número de registre d’entrada 1704, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor
LGR, que actua en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ CULTURA
EVANGÈLICA, en la que exposa que tenien un contracte de lloguer amb
l’Ajuntament d’Alfarràs (Local Església), i que d’aquest contracte s’ha generat un
deute de 8.750,00 € més les despeses generades d’aigua, llum i adequació dels espais i
sol·liciten renunciar al lloguer del local de l’Església Evangèlica Filadèlfia, es doni
per liquidat el deute i rescindir el referit contracte.
La Junta de Govern Local resta assabentada i valora la proposta presentada pel
representant de l’Església.
La Junta de Govern Local accepta la rescissió i renuncia del contracte de lloguer.
Respecte al deute que presenta l’entitat, l’Ajuntament d’Alfarràs no el dona per
cancel·lat ni liquidat, encara que es mantindrà congelat. En el supòsit que per part
d’aquesta entitat o altra que tingui el mateix objecte social i/o similar i tingui les
mateixes finalitats socials, i sol·liciti més endavant a l’Ajuntament d’Alfarràs alguna
de les dependències municipals per exercir les seves finalitats, l’Ajuntament
d’Alfarràs reactivarà el deute i reclamarà les quantitats degudes, calculades en
principal més interessos. S’adverteix a l’entitat que qualsevol altra dependència que es
vulgui llogar tant de caire privat com públic, haurà d’acomplir la normativa vigent
respecte als locals de concurrència pública, i s’haurà de sol·licita llicència d’activitat a
l’Ajuntament d’Alfarràs, que verificarà que s’acompleix amb totes les premisses
establertes en la normativa de concurrència pública. En el cas que no s’acompleix es
procedirà al seu tancament. S’acorda notificar la present resolució als efectes
oportuns.

Tràmits urgència
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès que s’han presentat una sèrie d’expedients que són importants i no podem
demorar-se fins a la propera Junta, s’aprova per unanimitat dels membres que
composen la sessió de la Junta, la urgència dels expedients que es relacionen i es
sotmeten a la valoració de la Junta i són:

1.- Expedient: 278/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Aprovació del Pla de mesures d’actuació davant les emergències.
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1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs ha de comptar amb els recursos i la capacitació
necessària per fer front a una situació que pugui posar en risc als seus treballadors.
Vist que per això que dins del Pla de prevenció de riscos laborals cal desenvolupar un
Pla d’emergència i evacuació per complir amb la legislació al respecte i garantir la salut
i seguretat dels treballadors en cada moment.
Vist que el pla d’emergència és un document en el qual es recull el conjunt de mesures
de protecció i prevenció ja previstes que tenen la finalitat d’evitar accidents en l’entorn
laboral.
Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs ha redactat a través de l’empresa MAZ PREVENCIÓ
servei de prevenció, el Pla d’Emergència que inclou el pla d’actuació davant les
emergències que defineix la seqüència d’actuacions de les persones presents en
l’Ajuntament quan es declara l’emergència, amb l’objecte de reduir les lesions
personals i danys a materials o instal·lacions, així com al interrupció de les activitats i
recull el conjunt de mesures de protecció i prevenció ja previstes que tenen la finalitat
d’evitar accidents en l’entorn laboral, involucrant tots els directius i empleats de
l’empresa, ja que ha de tractar-se d’una sèrie d’accions coordinades per reduir costos
humans o materials abans, durant i desprès d’una emergència.
2.- Fonaments de dret
El pla d’emergència deriva de l’article 20 de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals.
Reial Decret 513/2017 de 22 de maig pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions
de Proteccions contra incendis.
Reial Decret 2060/2008 de 12 de desembre de 2008, pel que s’aprova el Reglament
d’Equips a Pressió, els extintors d’incendis.
L’Alcaldia proposa l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar el Pla de mesures d’actuació davant les emergències, redactat per
MAZ PREVENCIÓ, serveis de prevenció de l’Ajuntament d’Alfarràs que té per
objecte definir les actuacions per les persones presents en l’Ajuntament d’Alfarràs quan
es declara l’emergència, amb l’objecte de reduir les lesions personals i danys materials
o instal·lacions.

Segon.- Ordenar a la secretaria que diligenciï el document corresponent al Pla, per tal
que quedi constància i es disposi en lloc visible en l’Ajuntament d’Alfarràs per a la
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seva consulta.

2.- Expedient: 185/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Canvi de titularitat llicència d’activitat Supermercat DIA, Avinguda
Lleida, 16 d’Alfarràs
En data 4 d’abril de 2020, va tenir entrada en el Registre General de l’Ajuntament
d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor APU, que actua en nom i representació de
l’empresa DIA RETAIL ESPAÑA, S.A, amb CIF A80782519, segons acredita, en la
que sol·licita canvi de titular de la llicència d’activitat del SUPERMERCAT DIA, situat
a l’Avinguda de Lleida, número 16.
Traslladada la petició als serveis tècnics municipals aquest han informat favorablement
segons acredita el següent:
“Projecte Activitat
LOCAL DESTINADO A SUPERMERCADO DIA
Visat
no hi havia
Redactor
JMSF
Certificat tècnic responsable posada en funcionament del centre aportadaLlei 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, de 29 de desembre de la promoció de l’activitat econòmica
Informe de prevenció en matèria d’incendis
no s’escau ( superfície venda
462,60 m2)
Comunicació Prèvia d’obertura
aportada (2-03-2018) del
promotor
Declaració responsable en matèria de Salud alimentaria aportada (2-03-2018) del
promotor
Certificat Solidesa Edificació (d’arquitecte)
no hi havia
LLICENCIA D’ACTIVITAT
Expedient municipal
Atorgada per
INFORME TÈCNIC
1 OBJECTE INFORME

SUPERMERCAT DIA
(Acceptació municipal
activitat
8/2018
Junta de Govern local num 5/2018 , (data 21-03-2018)
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La sol·licitant demana CANVI DEL TITULARITAT del representant de l’activitat:
SUPERMERCAT DIA que ara ja es realitza en un local comercial de 462,60 m2,
situat en la PB, de l’edifici situat a l’Avinguda de Lleida, 16 d’Alfarràs
L’activitat disposa de llicència atorgada a l’empresa DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL ALIMENTACION (DIA), amb CIF: A-28164754 i domicili
c/ Anton Schlecker s/n (Polígon industrial Roques Planes (43830)
TORREDEMBARRA (Tarragona)
2

ACTIVITAT
2.1
Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE 2009)
(Decret 137/2008, de 8 de juliol)
Codi G4711 Comerç detall, aliments i begudes no especialitzat
2.2.

Segons Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i impuls de l’activitat econòmica
Classificació activitat (L 16/2015) Annex II Grup
G
Comerç
Codi
G471
Comerç detall, establiment no
especialitzats
per
Superfície construïda >120 m2 i < 500 m2
(edifici
Sotmesa a Tràmit
Comunicació prèvia (CP2)

2.3

CONDICIONANTS SECTORIAL PER ESTABLIMENTS COMERCIALS
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials
(DOGC, num 5534, de data : 28.12.2009
ESTABLIMENT COMERCIAL
Superfície edificada (total)
462,50
(m2)
Superfície venda (supermercat)
(m2) 280
Classificació establiment
(per superfície)
PEC (<800 m2)
ALFARRAS
(dades IEC (any 2019) (
2797 habitants
població)
Localització d´us comercial
es admès

Art 11.d
Art 5.8
Art 5.8
Art 9
Art 9.3
2.4

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

Text Refós de les Normes Subsidiàries (tipus B) de Planejament del TM d’Alfarràs
(NSP)
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(Aprovació CTULL 4-10-1990, publicat al DOGC, num. 1382, de data 19-12-1990)
Classificació de Sòl

Sòl Urbà

Qualificació de Sòl
NSP)

Zona d’ordenació continua, alineació de vial. Clau F4 (art. 50

2.5

COMPATIBILITAT URBANISTICA
(Quadre compatibilitats urbanístiques: art 31.2.b NSP d’Alfarràs)
Locals oberts al públic destinats a la venda al detall o prestació de
serveis personals (comerç)
L’activitat es COMPATIBLE amb el Planejament urbanístic vigent .

2.6

LLICENCIA D’ACTIVITAT
Expedient municipal 8/2018
Atorgada per
Junta de Govern local num 5/2018
03-2018)
Estat
vigent (autoritzada)

3

ANTECEDENTS

1

La sol·licitud

(data 21-

CANVI DEL TITULARITAT del representant de l’activitat: SUPERMERCAT DIA que ara ja es
realitza en un local comercial de 462,60 m2, situat en la PB, de l’edifici situat a l’Avinguda de
Lleida, 16 d’Alfarràs

2

L’activitat SUPERMERCAT DIA, actualment disposa de a l’empresa DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL ALIMENTACION (DIA), amb CIF: A-28164754 i domicili c/ Anton
Schlecker s/n (Polígon industrial Roques Planes (43830) TORREDEMBARRA
(Tarragona)

3

La sol·licitud de canvi de representant , ara la presenta l’empresa: DIA RETAIL
ESPAÑA S.A amb CIF A80782519) i domicili c/ Jacinto Benavente,2, bloque A. (28232)
LAS ROZAS, que possiblement pertany al mateix grup , però que te diferent CIF i seu
social que la empresa a la que es va atorgar la llicència actual vigent

CONCLUSIO
Atès els punt anteriors i la documentació presentada i aquest tècnic no te objeccions a
l’assabentat municipal del canvi de titular de l’activitat existent. “
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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 tex refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alfarràs, i el Decret d’Alcaldia número 135/2020
de data 3 de juny de 2019.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’activitat SUPERMERCAT
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ALIMENTACIÓN (DIA), G4711 Comerç al
detall, aliments i begudes no especialitzat. Comunicació prèvia.
Nº Expedient: 185/2019
Titular: DIA RETAIL ESPAÑA, S.A. -CIF A28164754- (SUPERMERCAT DIA)
Responsable: DIA RETAIL ESPAÑA, S.A.
Ubicació d’activitat: Avda. Lleida, número 16, d’Alfarràs.
Referència cadastral: 8240810BG9384S0001WY
Superfície activitat: Mes de 120 m2 i menys de 500 m2.
Activitat: Comerç al detall, no especialitzats, predomini alimentació, begudes i tabac.
G471.
Segon.- Aprovar la liquidació de 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 €, que ja ha estat abonada.
Tercer.- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció
adients.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns, amb peu de recursos.

3.- Expedient: 134/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Canvi de titularitat llicència d’activitat de comerç d’alimentació
BonArea de Guissona.
En data 18 de març de 2019, amb número 969, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per EAL, amb NIF ...3996X,
pel qual es sol·licitava canvi de titularitat de l’activitat de l’AREA DE GUISSONA,
situada a l’Avinguda Catalunya, 5 d’Alfarràs, a partir d’abril de 2019.
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Vist que aquesta petició va ser traslladada als serveis tècnics i aquests van informar
desfavorablement, requerint a la titular que presentés documentació per complementar
el canvi de titularitat de la llicència.
Vist que en data 20 de maig de 2020, va presentar la documentació requerida i aquesta
ha estat informada pel tècnic municipal favorablement.
Vist que la secretaria no té res a objectar respecte al canvi de titularitat de la llicència
d’activitat de venda de productes alimentaris.

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 tex refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alfarràs, i el Decret d’Alcaldia número 152/2019
de data 26 de maig de 2019.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’activitat del comerç
d’alimentació BonArea de Guissona.
Nº Expedient: 134/2019
Titular: EAML (DNI ...3996X)
Responsable: EAML
Ubicació d’activitat: Avda Catalunya, número 5, d’Alfarràs.
Referència cadastral: 8340503BG9384S0001GY
Superfície activitat: Menys de 120 m2
Activitat: Venda de productes alimentaris.
Segon.- Aprovar la liquidació de 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 €, que ja ha estat abonada.
Tercer.- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció
adients.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns, amb peu de recursos.

4.- Expedient: 171/2020 relacionat Exp: 246/2019, 110/2018, 241/2019
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Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Llicència d’activitat per fabricació, elaboració i transformació de
conserves de productes d’origen vegetal.
En data 3 de juliol de 2019, es va presentar davant el Registre General de l’Ajuntament
d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor MAB, que actua en nom i representació de
l’empresa CLOUD COOKING S.L, en la qual es presenta documentació de
comunicació prèvia per llicència d’activitat per la fabricació, elaboració o
transformació de conserves de productes d’origen vegetal i de te, amb o sense
ingredients alimentaris, al Carrer Guixeres, número 13 d’Alfarràs, activitat innòcua
segons l’annex I de la Llei 16/2015 i de baix impacte ambiental segons l’annex III de la
Llei 20/2009.
Vist que traslladada la petició als serveis tècnics de l’Ajuntament d’Alfarràs aquests
informen de manca de documentació..
Vist que en data 1 de juny de 2020, va presentar la documentació requerida i aquesta ha
estat informada pel tècnic municipal favorablement i diu:
“Conclusions.
El Tècnic que subscriu, informa favorablement, a la comunicació d’obertura d’una
activitat, a nom de l’entitat Cloud Cooking, S.L, per a l’activitat d’Elaboració de
conserves vegetals i begudes, al Passatge Guixeres, número 2 -25121 Andaní-Alfarràs
(Lleida).”
Vist que la secretaria no té res a objectar respecte a la llicencia d’activitat per l’activitat
d’Elaboració de conserves vegetals i begudes, al Passatge Guixeres, número 2 Alfarràs.

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 tex refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alfarràs, i el Decret d’Alcaldia número 152/2019
de data 26 de maig de 2019.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern local, l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar la Llicència d’activitat per la fabricació, elaboració o transformació
de conserves de productes d’origen vegetal i la fabricació, elaboració o transformació
de te, con o sense altres ingredients alimentaris.
Nº Expedient: 171/2019
Titular: CLOUD COOKING S.L. (CIF B86743812)
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Nom comercial: Kombucha La Fresca
Responsable: CLOUD COOKING SL
Ubicació d’activitat: Carrer Guixeres, número 13, d’Alfarràs.
Referència cadastral: 8348019BG9384N0001FZ
Superfície activitat: Menys de 120 m2
Activitat: Fabricació, elaboració o transformació de conserves de productes d’origen
vegetal i la fabricació, elaboració o transformació de te, con o sense altres ingredients
alimentaris.
Segon.- Aprovar la liquidació de 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 €, que ja ha estat abonada.
Tercer.- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció
adients.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns, amb peu de recursos.

5.- Expedient núm.: 79/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Sancionador d'Animals.
1.- Antecedents
Vist que per Resolució d’alcaldia 28.2020 de data 12 de febrer de 2020, es va incoar
expedient sancionador per infracció administrativa en matèria d’animals potencialment
perillosos per la realització dels següents fets dels quals es presumia responsable al
senyor ÀAR, amb DNI ...4216R, pels fets:
FETS DENUNCIATS
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment
l’animal o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça
potencialment perillosa.”
Vist que aquest fets podrien ser tipificats com infracció GREU podent-lo correspondre
una sanció d’entre 150,00 € i 1.500,00 € de conformitat amb l’article 13 de la Llei
50/1999 de 23 de Desembre, sobre el règim Jurídic de la Tinença d’Animals
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Potencialment Perillosos.
Vist que la resolució va estar notificada al titular el senyor ÀAR, en data 26 de febrer
de 2020, en la qual es concedia un termini de quinze dies per presentar al·legacions i
proposar les proves que estimi convenients al seu dret tota advertint-li que en cas de no
efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut d’aquest acord, es podria
considerar proposta de resolució sobre pronunciament precís sobre la responsabilitat.
Vist que en termini de quinze dies fixats, no s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni
documentació que formalitzi la inscripció de l’animal, ni presentació de microxip,
autorització, assegurança, ni altres.
Vist quant antecedeix, i de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i
89 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, emeto la següent
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que té transferides les competències
segons Decret d’Alcaldia número 135/2020 i acorda:
Primer.- Considerar provats i així declarar-ho els següents fets:
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment l’animal
o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça potencialment
perillosa.”
Segon.- Declarar responsable per la seva titularitat i participació en els fets al senyor
AAR, amb DNI ...4216R, amb domicili a l’Avda de Lleida, número 88, 4ª, 3ª
d’Alfarràs,
Tercer.- Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció administrativa
en matèria d'animals potencialment perillosos, consistent en infracció GREU i
tipificada de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Quart.- Imposar la sanció de multa per la quantia de 150,00 €.
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Cinquè.- Advertir als interessats de què, en cas de pagar voluntàriament la sanció
imposada abans de la resolució del present procediment sancionador, s'aplicarà d'una
reducció d'aquesta del 20%.
Els interessats hauran de procedir a acomplir amb la manca de documentació de
l’animal de companyia que tenen en possessió tenint en compte que, en cas contrari,
tindrà lloc l'execució forçosa dels articles 99 i 100 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a costa de
l'obligat, notificant als cossos de seguretat, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar la present proposta de resolució als interessats, atorgant un termini de
quinze dies, perquè puguin legalitzar la situació de l’animal tot advertint que si en
aquest termini no es solventen les actuacions que manquen s’imposaran noves
sancions, progressivament.

6.- Expedient núm.: 109/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Sancionador d'Animals.

1.- Antecedents
Vist que per resolució de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020, es va
incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria d’animals
potencialment perillosos per la realització dels següents fets dels quals es presumia
responsable als senyors GGG, amb DNI ...1067X, i/o RMGS amb DNI ...0827Y pels
fets:

FETS DENUNCIATS
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment
l’animal o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça
potencialment perillosa.”
Vist que aquest fets podrien ser tipificats com infracció GREU podent-lo correspondre
una sanció d’entre 150,00 € i 1.500,00 € de conformitat amb l’article 13 de la Llei
50/1999 de 23 de Desembre, sobre el règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos.
Vist que la resolució va estar notificada als titulars GGG i RMGS, en data 3 de febrer
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de 2020, en la qual es concedia un termini de quinze dies per presentar al·legacions i
proposar les proves que estimi convenients al seu dret tota advertint-li que en cas de no
efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut d’aquest acord, es podria
considerar proposta de resolució sobre pronunciament precís sobre la responsabilitat.
Vist que en termini de quinze dies fixats, no s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni
documentació que formalitzi la inscripció de l’animal, ni presentació de microxip,
autorització, assegurança, ni altres.
Vist quant antecedeix, i de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i
89 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, emeto la següent
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que té transferides les competències
segons Decret d’Alcaldia número 135/2020 i acorda:
Primer.- Considerar provats i així declarar-ho els següents fets:
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment l’animal
o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça potencialment
perillosa.”
Segon.- Declarar responsable per la seva titularitat i participació en els fets als senyors
GGG, amb DNI ...1067X, i/o RMGS amb DNI ...0827Y amb domicili a Carrer
Marquès d’Alfarràs, número 2, d’Alfarràs,
Tercer.- Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció administrativa
en matèria d'animals potencialment perillosos, consistent en infracció GREU i
tipificada de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Quart.- Imposar la sanció de multa per la quantia de 150,00 €.
Cinquè.- Advertir als interessats de què, en cas de pagar voluntàriament la sanció
imposada abans de la resolució del present procediment sancionador, s'aplicarà d'una
reducció d'aquesta del 20%.
Els interessats hauran de procedir a acomplir amb la manca de documentació de
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l’animal de companyia que tenen en possessió tenint en compte que, en cas contrari,
tindrà lloc l'execució forçosa dels articles 99 i 100 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a costa de
l'obligat, notificant als cossos de seguretat, als efectes oportuns.

Sisè.- Notificar la present proposta de resolució als interessats, atorgant un termini de
quinze dies, perquè puguin legalitzar la situació de l’animal tot advertint que si en
aquest termini no es solventen les actuacions que manquen s’imposaran noves
sancions, progressivament.

7.- Expedient núm.: 178/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Sancionador d'Animals.
1.- Antecedents
Vist que per resolució d’Alcaldia número 80/2020 de data 17 d’abril de 2020, es va
incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria d’animals
potencialment perillosos per la realització dels següents fets dels quals es presumia
responsable al senyor MUJ, amb DNI ...9954Y pels fets:
FETS DENUNCIATS
.- Atac de gos perillós
.- Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
.- Deixar sense lligar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar que s’escapi o extraviar-lo.
.- Ometre la inscripció en el Registre
.- Trobar-ser el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte
amb cadena.
Vist que aquest fets podrien ser tipificats com infracció GREU podent-lo correspondre
una sanció d’entre 150,00 € i 1.500,00 € de conformitat amb l’article 13 de la Llei
50/1999 de 23 de Desembre, sobre el règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos.
Vist que la resolució va estar notificada al titular MUJ en data 30 d’abril de 2020, en la
qual es concedia un termini de quinze dies per presentar al·legacions i proposar les
proves que estimi convenients al seu dret tota advertint-li que en cas de no efectuar
al·legacions en el termini previst sobre el contingut d’aquest acord, es podria
considerar proposta de resolució sobre pronunciament precís sobre la responsabilitat.
Vist que en termini de quinze dies fixats, no s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni
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documentació que formalitzi la inscripció de l’animal, ni presentació de microxip,
autorització, assegurança, ni altres.

Vist quant antecedeix, i de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i
89 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, emeto la següent
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que té transferides les competències
segons Decret d’Alcaldia número 135/2020 i acorda:
Primer.- Considerar provats i així declarar-ho els següents fets:
.- Atac de gos perillós
.- Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
.- Deixar sense lligar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar que s’escapi o extraviar-lo.
.- Trobar-ser el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte
amb cadena.
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment l’animal
o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça potencialment
perillosa.”
Segon.- Declarar responsable per la seva titularitat i participació en els fets al senyor
MUJ, amb DNI ...9954Y, amb domicili a Avda Lleida, número 3, 3ª, 2ª d’Alfarràs,
Tercer.- Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció administrativa
en matèria d'animals potencialment perillosos, consistent en infracció GREU i
tipificada de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Quart.- Imposar la sanció de multa per la quantia de 150,00 €.
Cinquè.- Advertir als interessats de què, en cas de pagar voluntàriament la sanció
imposada abans de la resolució del present procediment sancionador, s'aplicarà d'una
reducció d'aquesta del 20%.
Els interessats hauran de procedir a acomplir amb la manca de documentació de
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l’animal de companyia que tenen en possessió tenint en compte que, en cas contrari,
tindrà lloc l'execució forçosa dels articles 99 i 100 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a costa de
l'obligat, notificant als cossos de seguretat, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar la present proposta de resolució als interessats, atorgant un termini de
quinze dies, perquè puguin legalitzar la situació de l’animal tot advertint que si en
aquest termini no es solventen les actuacions que manquen s’imposaran noves
sancions, progressivament.

8.- Expedient núm.: 179/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Sancionador d'Animals.
1.- Antecedents
Vist que per resolució d’Alcaldia número 79/2020 de data 17 d’abril de 2020, es va
incoar expedient sancionador per infracció administrativa en matèria d’animals
potencialment perillosos per la realització dels següents fets dels quals es presumia
responsable al senyor CGG amb DNI ...0491H pels fets:
FETS DENUNCIATS
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment
l’animal o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça
potencialment perillosa.”
Vist que aquest fets podrien ser tipificats com infracció GREU podent-lo correspondre
una sanció d’entre 150,00 € i 1.500,00 € de conformitat amb l’article 13 de la Llei
50/1999 de 23 de Desembre, sobre el règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos.
Vist que la resolució va estar notificada al titular CGG en data 30 d’abril de 2020, en
la qual es concedia un termini de quinze dies per presentar al·legacions i proposar les
proves que estimi convenients al seu dret tota advertint-li que en cas de no efectuar
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al·legacions en el termini previst sobre el contingut d’aquest acord, es podria
considerar proposta de resolució sobre pronunciament precís sobre la responsabilitat.
Vist que en termini de quinze dies fixats, no s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni
documentació que formalitzi la inscripció de l’animal, ni presentació de microxip,
autorització, assegurança, ni altres.
Vist quant antecedeix, i de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i
89 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, emeto la següent
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que té transferides les competències
segons Decret d’Alcaldia número 135/2020 i acorda:
Primer.- Considerar provats i així declarar-ho els següents fets:
.- Posseeix un gos sense identificar mitjançant microxip homologat.
.- Posseeix un gos sense estar registrat en el municipi on resideix habitualment
l’animal o en el Registre General d’animals de companyia.
.- No posseeix la corresponent autorització per la possessió de gossos potencialment
perillosos.
.- No posseeix assegurança tal i com indicat la normativa del gos de raça
potencialment perillosa.”
Segon.- Declarar responsable per la seva titularitat i participació en els fets al senyor
CGG, amb DNI ...0491H, amb domicili a Carrer La Parra, 4, d’Alfarràs,
Tercer.- Declarar que els fets a dalt exposats són constitutius d'infracció
administrativa en matèria d'animals potencialment perillosos, consistent en infracció
GREU i tipificada de conformitat amb l'article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
Quart.- Imposar la sanció de multa per la quantia de 150,00 €.
Cinquè.- Advertir als interessats de què, en cas de pagar voluntàriament la sanció
imposada abans de la resolució del present procediment sancionador, s'aplicarà d'una
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reducció d'aquesta del 20%.
Els interessats hauran de procedir a acomplir amb la manca de documentació de
l’animal de companyia que tenen en possessió tenint en compte que, en cas contrari,
tindrà lloc l'execució forçosa dels articles 99 i 100 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a costa de
l'obligat, notificant als cossos de seguretat, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar la present proposta de resolució als interessats, atorgant un termini de
quinze dies, perquè puguin legalitzar la situació de l’animal tot advertint que si en
aquest termini no es solventen les actuacions que manquen s’imposaran noves
sancions, progressivament.”
9.- Expedient: 288/2020
Data: 17 de juny de 2020
Assumpte: Reclamació factura exercici 2018
Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local que s'ha rebut una factura de
l’empresa 973 EVENTS, S.L. amb CIF B25532466, número de factura 838 de data
8/04/2019, en la que es reclama el pagament de 9 carpes de 3x3 m amb lastres
muntatge i desmuntatge i 25 taula de fusta de la Mostra Gastronòmica de la truita de
Riu, per un import total de 1.306,80 € IVA inclòs. La Junta de Govern Local, debat
respecte a la present factura que té una antiguitat de més d'un any i corresponent a
despesa generada en l'anterior legislatura no prevista en el present Pressupost 2020 i
per tant sense partida pressupostària. Segons s'indica per la Secretaria no havia
constància d'aquesta factura amb anterioritat a la seva presentació. Per tant es
sol·licitarà a l'empresa que justifiqui a que corresponen aquestes despeses, qui va ser
l’òrgan de contractació, si té un pressupost autoritzat previ per la seva contractació que
justifiqui la despesa. Un cop la Junta de Govern tingui aquesta informació tornarà a
valorar l'aprovació o no de la factura. S'acorda notificar aquest acord a l'empresa 973
Events, S.L

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
No hi ha assumptes
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