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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/11

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

7 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 20:15 fins a les 22:05 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament

Presidida per

Joan Carles Garcia Guillamon

Secretari

Lídia Cabrero Abad

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

46574177M

Emmanuelle Samper Ortiz

SÍ

78078115S

Joan Carles Garcia Guillamon

SÍ

43729252L

Jordi Armengol Deza

SÍ

47680765V

Margaret Ojeda Ibars

SÍ

78078113J

Maria Carmen Parra Silvestre

SÍ

40889751Y

Maria Rosa Gracia Mas

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 10/2020 de data 17.06.2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 10/2020
Data: 7 de juliol de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 17 de
juny de 2020 (10/2020)
Expedient JGL 10/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 17 de
juny de 2020 (10/2020).
Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 17 de juny de 2020 (10/2020), 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 10/2020 de data 17 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.

Expedient 289/2020.- Aprovació factures
Expedient: 289/2020
Data: 7 de juliol de 2020
Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
00018/2020
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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;
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local d’adopció de present acord que diu:
Primer.- Ratificar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions de la
relació de factures número 00018/2020, per un import total de 51.875,19 € euros,
(líquid 51.804,96 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de
l’estat de despeses del Pressupost General exercici 2020 de l’Ajuntament d’Alfarràs.
Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï
la relació de factures número 00018/2020 i les factures aprovades.
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Expedient 198/2020. Responsabilitat Patrimonial MCNH per caiguda a l'Avda
Catalunya
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient núm.: 198/2020
Data: 26 de juny de 2020
Procediment: Responsabilitat Patrimonial
1.- Antecedents
Vist que en data 29 d’abril de 2020, amb número 1301 va tenir entrada en el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora MCNH, amb
DNI ...321W, i domicili a l’Avinguda de Pinyana, 11 d’Alfarràs, en la que exposa que
el passat dia 28 de febrer cap allà a les 9 del matí anava caminant cap a correus i de
sobte va posar el peu en un forat que hi ha enmig del carrer (Avinguda Catalunya), i va
caure tota plana sobre el seu cos, tenint en compte les seves dimensions, es van trencar
les ulleres que portava i es va fer un tret a la cella que a l’aixecar-se gràcies a l’ajuda
dels veïns va començar a sagnar sense parar, acompanyant-la al cap i sol·licita s’aboni
l’import de les ulleres, que adjunta factura i una indemnització de 100,00 € per totes
les molèsties patides, per aquest fet, ja que va tenir molt dolor gràcies a les múltiples
contusions, es va fer radiografies i va prendre molta medicació que no li convé i li ha
quedat un bon bony a la cella com a prova del tall que es va fer.
Vist que en data 10 d’abril de 2019, l’Alcaldia dicta provisió d’alcaldia sol·licitant
informes tècnics de procediment, i que aquest s’han emès.
Vist que per Decret d’Alcaldia 97/2020 de data 7 de maig de 2020 es va acordar per
l’alcaldia incoar el procediment per determinar si existeix responsabilitat per part
d’aquest Ajuntament i nomenar com a òrgan instructor a Lidia Cabrero Abad, sent
Secretaria d’aquest el de l’Ajuntament; tenint en compte l’establert sobre abstenció i
recusació en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Vist que el decret d’Alcaldia es va notificar a la interessada en data 15/05/2020, als
efectes de concedir un termini de deu dies perquè aportin quantes al·legacions,
documents o informació estimin convenient al seu dret i proposin quantes proves
siguin pertinents per al reconeixement d’aquest.
Vist que transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap altra documentació o
al·legació al mateix.
2.- Fonaments de dret
.- Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
.- Els articles 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 i 96.4 i 96.6 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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.- L'article 54 de la Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
.- Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
.- L'article 5 8.3. a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcaldia, de conformitat amb
allò que s'ha fixat en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vist quant antecedeix i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el present acord que diu:
Primer.- No reconèixer a MCNH el dret a rebre una indemnització com a
conseqüència dels danys soferts en els seus béns o drets per la mala conservació del
carrer, i els danys del qual han estat els següents: trencament de les ulleres (179,00 €) i
la seva valoració d’indemnització de 100,00 €; no havent estat confirmada la relació
de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda, atès el lloc per
on va travessar el vial, no és lloc per on han de passar els vianants, al no trobar-se
habilitat.
Segon.- Notificar als interessats aquesta Resolució juntament amb els recursos
procedents contra aquest.

Expedient 284/2019. Responsabilitat Patrimonial CRR i Allianz Seguros
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient núm.: 284/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Responsabilitat Patrimonial
Interessada: Allianz Seguros y Reaseguros, S.A
Data d'iniciació: 05/08/2019
1.- Antecedents
Primer.- Vist que en data 28 de juliol de 2019, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, un escrit presentat per la senyora YVM que actua amb
nom i representació de la companyia ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A,

Ajuntament de Alfarràs

mitjançant el qual presenta RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL CONTRA L’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS, respecte als danys
produïts al vehicle de la seva representada amb matrícula 1909JHL, en el Carrer Nou,
a l’alçada del número 16 – 18 (d’Alfarràs), per un import total de 387,68 €.
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2019, es va acordar admetre a
tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Alfarràs,
formulada per ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A, es van sol·licitar
informe als serveis tècnics de l’Ajuntament sobre el funcionament que va ocasionar la
presumpta lesió indemnitzable, concedint un termini de prova de 30 dies acordant
admetre els documents aportats, fins a la data
Vist que en el mateix decret es va cridar al procediment a Edificacions i construccions
Aloy, S.L.U, adjudicatari de les obres que s’executaven en la vorera on manifesta la
reclamant que es van produir els fet i a l’asseguradora d’aquest, si s’escau.
Vist que en el termini establert no s’han presentat cap altra documentació ni sol·licitud
de prova, ni s’ha personat l’empresa Edificacions i construccions Aloy, ni l’assegurada
d’aquest.
Vist l’informe del tècnic municipal que serveis com a base de la present reclamació
atès no s’ha presentat cap altra a part de la reclamació inicial, i que diu que:
“Conclusions:
El Tècnic que subscriu, porta a terme les següents consideracions:
1.-) Segons descriu la Sra. YVM, el vehicle 1909 JHL, “recibió el impacto de un árbol que se
precipitó encima del mismo” (referint-se sobre el vehicle 1909 JHL). D’acord a les fotos dels
danys sobre el vehicle que s’aporten en el informe de valoració de la Companyia Allianz, els
danys que es poden observar, es situarien a un lateral del vehicle, i segons la declaració del
Sr. ÀFF, la caiguda de l’arbre va ser sobre el vehicle. En el cas, que ambdues descripcions,
siguin fidels als fets, es considera que els danys ocasionats per la caiguda de l’arbre sobre el
vehicle, haurien estat de major consideració i de major afectació sobre el propi vehicle;
alhora que implicarien un cost de reparació de danys, quelcom superior als 387,68€ de
valoració realitzada per la pròpia Companyia Allianz.
2.-) La zona dels treballs, d’acord al que es pot observar en la foto de l’arbre caigut, es troba
senyalitzada per l’obra que s’hi estava portant a terme, per la qual cosa, el vehicle 1909 JHL,
tampoc tenia que està estacionat, al costat dels treballs que s’estaven portant a terme.
D’acord a tot l’exposat amb anterioritat, el Tècnic que subscriu, considera que hi ha dubtes
sobre la reclamació patrimonial formulada per la Companyia Allianz Seguros y Reaseguros
S.A., més en concret, amb la relació de la casuística dels danys causats sobre el vehicle 1909
JHL, respecte la forma en que es descriu que han estat causats, la zona on han estat causats
(senyalitzada i delimitada), els danys que es poden apreciar al un lateral del vehicle (no a
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sobre del vehicle, que seria més propi d’acord a una caiguda de l’arbre sobre el vehicle tal i
com s’exposa en la reclamació patrimonial), així com la valoració de la reparació dels danys
del vehicle (387,68€).”

2.- Fonaments de dret
.- Els articles 32 a 37 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
.- Els articles 13, 61, 64, 65, 67, 81, 82, 86, 91 i 96 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
.- L'article 54 de la Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
.- Els articles 81 a 87 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
.- L'article 8.3. a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcaldia, de conformitat amb
allò que s'ha fixat en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord que diu:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa ALLIANZ SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A en atenció a la reclamació de responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament d’Alfarràs, respecte als danys produïts al vehicle de la seva
representada amb matrícula 1909JHL, en el Carrer Nou, a l’alçada del número 16 -18
(d’Alfarràs), per un import total de 387,68 €.
Segon.- No reconèixer a ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A el dret a rebre
una indemnització com a conseqüència dels danys soferts en els seus béns o drets per
l’execució de les obres de “Voreres del Carrer Nou” que s’executaven al seu moment,
tot i que el responsable del mateix era l’empresa adjudicatària EDIFICIACIONS I
CONSTRUCCIONS ALOY, S.LU., i els danys del qual han estat al vehicle matrícula
1909JHL, al Carrer Nou, no havent estat confirmada la relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda, atès tal i com ha informat el tècnic
municipal els danys del vehicle no tenen relació amb el perjudici reclamat, i que la
zona dels treballs es trobava senyalitzada i delimitada.
Tercer.- Elevar aquesta Proposta a l'Alcaldia a l'efecte de que dicti resolució juntament
amb tots els documents, al·legacions i informacions que obrin en aquest.

Quart.- Notificar als interessats aquesta Resolució juntament amb els recursos
procedents contra aquest.
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Expedient 291/2020. Aprovació inicial Projecte per la línia de la zona de les piscines
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient: 291/2020
Data: 26 de juny de 2020
Assumpte: Aprovació d’execució del Projecte de la línia subterrània de Baixa tensió
per a nou subministrament elèctric a la zona esportiva per administració.

1.- Antecedents
Vist que es fa necessari l’aprovació del Projecte de la línia subterrània de baixa tensió per
a nou subministrament elèctric a al zona esportiva que ha estat redactada per
MUNTATGES SAFEL.
Vist que el projecte té per objecte, en la seva vessant elèctrica, definir les característiques
d’una instal3lació de línia subterrània de baixa tensió i legalitzar-la per tal de poder
atendre la demanda d’un nou subministrament elèctric en baixa tensió sol·licitat per
l’Ajuntament d’Alfarràs, ( número de sol·licitud E-distribución: 173.675), per una
potència de 50 kw.
Es considera que existeix la necessitat d’executar la instal·lació de la línia subterrània, de
l’obra civil per part de la brigada municipal, emprant mitjans propis personificats per tal
d’economitzar l’obra.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'article 32 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.
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
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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’aprovació del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de la línia subterrània de baixa tensió per a nou
subministrament elèctric a al zona esportiva que ha estat redactada per MUNTATGES
SAFEL, amb un pressupost d’execució material de 6.733,95 €.
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.
Quart.- Encarregar al mitjà propi personificat per l’Ajuntament d’Alfarràs les obres
consistents d’una instal3lació de línia subterrània de baixa tensió i legalitzar-la per tal de
poder atendre la demanda d’un nou subministrament elèctric en baixa tensió sol·licitat per
l’Ajuntament d’Alfarràs, (número de sol·licitud E-distribución: 173.675), per una potència
de 50 kw. a per un import de 6.733,95 euros. S'acorda atès es tramita per administració
que la present llicència es troba exempta de l'impost de construccions i obres i taxa de
documents administratius.
Cinquè.- Aprovar instar modificació pressupostària atès no hi ha partida de despesa, que
es tramitarà com a condició suspensiva del present acord, i que és corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

165/601

8.148,10
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Expedient 111/2019.- Expedient per imposició de sancions per incompliment
ordre d'execució
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient: 111/2019
Data: 29 de juny de 2020
Assumpte: Imposició de Multes coercitives per incompliment d’Ordres
d’execució.
1.- Antecedents.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 13 de novembre de
2019, es va acorar incoar expedient per ordenar l’execució de les següents obres per
conservar l’immoble en condicions de seguretat, salubritat, ornat públic i decòrum i
que són:
.- Direcció d’obres
.- Full d’assumeix de la direcció tècnica de les obres.
.- Reparació estructura de la paret de la façana.
A l’acabament de les obres, es va requerir necessari presentar a l’Ajuntament, un
certificat de solidesa de la totalitat de l’edifici, signat per un tècnic competent
(arquitecte o arquitecte tècnic).
Vist que les obres que es van requerir a la propietat són necessàries per la conservació
de l’edifici, principalment per les importants esquerdes que presenta i la degradació.
Vist que el cost estimat de les obres necessàries a realitzar en l’immoble no s’han
determinat, en qualsevol cas no supera la meitat del valor de l’edifici.
Vist que el termini per a l’execució de les obres és d’un mes.
Vist que l’ordre d’execució és va notificar a la senyora AFC, hereva del propietari que
consta segons nota registral Finca 1636, Volum 2707, Llibre 53, Foli 204 del Registre
de la Propietat de Balaguer per tal que en el termini de quinze dies els interessats
poguessin presentar quantes al·legacions , justificacions i documents que estimin
necessaris per la defensa dels seus drets.
Vist que en aquest termini la senyora TCP, que actua en nom i representació de la
senyora AFC, va presentar al·legacions en el qual posa de manifest que la Sra. AFC no
és la propietària i no té cap dret de propietat sobres les esmentades vivendes i no pot
atendre el requeriment i manifesta que subsidiàriament les esquerdes de la façana
foren produïdes per enfonsament de la vorera del carrer/carretera pel trencament d’una
canonada pública, reservant-se el dret a fer al·legacions.
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Vist que es va sol·licitar informes a Cassa, Aigües i Depuració concessionari del
servei d’aigua potable i al tècnic municipal, en atenció a les al·legacions presentades.
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 16 d’abril de 2020 es van desestimar totalment
les al·legacions presentades per la senyora AFC, contra l’acord de la Junta de Govern
Local de data 13 de novembre de 2019, per la qual es declara ordre d’execució de les
obres necessàries per conservar l’immoble en condicions de seguretat, salubritat, ornat
públic, i decòrum dels habitatges situats a l’Avinguda Pirineus 15 – 17 d’Alfarràs,
amb referències cadastrals 8243006BG9384S0001XY i 8243005BG9384S0001DY.
Vist que es va ordenar l’execució de les obres principalment respecte la reparació
estructural de la paret de la façana, essent el cost estimat de les obres necessàries ha
realitzar en els immobles que és de 5.867,50 €.
Vist que l’esmentada resolució es va notificar tot advertint-li que l’incompliment
injustificat de l’ordre d’execució podria produir o l’execució subsidiària a càrrec de la
persona obligada o la imposició de multes coercitives, d’acord amb l’establert per
l’article 225.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010 de 3 d’agost, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de
conservació.
Vist que no s’ha procedit fins a la data al compliment de l’ordre d’execució acordada.

2.- Fonaments de dret
De conformitat amb l’establert pels articles 197.4 del Text refós de la Llei
d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.
L’article 93 del Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística aprovat per
Decret 64/2014 de 13 de maig.
L’article 13 de maig i 58 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comí de les Administracions Públiques.
L’Alcaldia proposa el següent acord:
Primer.- Incoar expedient per a la imposició d’una primera multa coercitiva, fins al
compliment de l’ordenant en l’ordre d’execució i per la quantia, de 500,00 €.
Segon.- La incoació de l’expedient es dirigeix contra la senyora AFC (...2355E)
hereva del senyor JJFC (...4235R) difunt.
Tercer.- Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de deu dies hàbils a fi
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que pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents.
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat als efectes oportuns, amb
l’advertiment que s’aniran imposant sancions coercitives si no s’acompleix amb
l’ordre d’execució.

Contractes menors
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 326/2020
Data: 7 de juliol de 2020
Assumpte: Proposta per lloguer de plataformes per art mural.
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst la contractació del lloguer de maquinària per
l’execució dels projectes d’arts murals.
Per part la Regidora de Fires i Festes i Sanitat, motiva la necessitat de contractació del
lloguer de maquinària per l’execució dels projectes d’arts murals, per essent essencial
en el projecte.
Per a l’execució d’aquest servei s’han sol·licitat els següents pressupostos:
Contractista
Tecnitel, lloguer i venta de plataformes

Pressupost
1.653,70 €

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,

Ajuntament de Alfarràs

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 TECNITEL LLOGUER I VENDA DE
PLATAFORMES AÈRIES, amb domicili a la Ctra C-13: C/ Canal S/N (25660) el
contracte de lloguer de maquinària per l’execució del projecte Art mural.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.653,70 € (mil sis-cents cinquanta-tres
amb setanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.366,80 € més 286,90 €
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
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xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
1.653,70 euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat Programa Ecònom Partida
2020

338
22609
TOTAL

Publicitat i propaganda

1.653,70 €
1.653,70 €

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: 327/2020
Data: 7 de juliol de 2020
Assumpte: Proposta aprovació de la contractació de les actuacions de la Festa
Major d’Estiu 2021
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament aquest any no ha celebrat la Festa Major d’Estiu suspensa per
l’alarma sanitària COVID-19, i vist que els contractes es trobaven signats amb
SUBIROS REPRESENTACIONS ARTÍTISQUES, per aquesta festa major.
Vist que s’han negociat els contractes amb el representant tot allargant-los fins la
Festa Major 2021.
Per a l’execució d’aquest servei de caire privat s’han sol·licitat els següents
pressupostos:
Contractista
Representacions Artístiques Subirós

Pressupost
17.303,00 €

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
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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
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:
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Primer.- Adjudicar a l’empresa SUBIROS REPRESENTACIONS ARTÍSTIQUES ,
amb DNI B25403437 el contracte privat pels espectacles de la Festa Major Sant Pere
2021
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 17.303,00 € (disset mil tres-cents tres
euros) amb el següent detall: pressupost net: 14.300,00 € més 3.003,00 € 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.- Per la present es fa constar que actualment no es troba pressupost aprovat per
l’exercici 2021, per tant la present contractació quedarà condicionada a l’aprovació
del Pressupost per l’exercici 2021, així es farà coneixedor al titular del contracte, als
efectes oportuns.
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: 89/2020
Data: 18 de juny de 2020
Assumpte: Petició informació del Grup Municipal PSC
En data 18 de juny de 2020, amb número 1855, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor Kleber Esteve
Ramells, que actua en nom i representació del Grup Municipal PSC d’Alfarràs en el
que exposa que com a grup municipal del PSC a l’oposició requereix informació i
sol·licita còpia de la liquidació del pressupost de 2019, una còpia del contracte de
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donació, signat a dues bandes per part del propietari de la Fàbrica Viladés (Fàbrica de
baix) a l’Ajuntament de la finca del Molí de Farina d’Alfarràs del segle XII. La Junta
de Govern Local resta assabentada i aprova la petició d’informació.

2.- Expedient: 89/2020
Data: 26 de juny de 2020
Assumpte: Petició informació del Grup Municipal PSC
En data 26 de juny de 2020, amb número 1904, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor Kleber Esteve
Ramells, que actua en nom i representació del Grup Municipal PSC d’Alfarràs en el
que exposa que demana informació com a regidor del Grup Municipal del PSC
d’Alfarràs i sol·licita tornar a demanar per segon cop informació del contracte de
treball del nou Agent Municipal i demanen es faci arribar aquella informació que no
afecti a la Llei de protecció de dades de caràcter personal. En el mateix terme,
demanen també el contracte de treball de la noia contractada per portar les xarxes de
l’ajuntament, amb el mateix criteri sobre la protecció de dades. Estat d’execució del
pressupost 2020 a data 30/06/2020 i un centre de cost de les obres de la canera
(despeses total). La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova les peticions
sol·licitades, tot considerant que actualment no hi ha cap noia contractada per portar
les xarxes de l’Ajuntament i per tant no es pot facilitar aquest contracte.

3.- Expedient: 19/2020
Data: 30 de juny de 2020
Assumpte: Petició sacrificar bestiar oví a la festa del corder 2020
En data 30 de juny de 2020, amb número 1918, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor SGP, en el que
exposa que per poder sacrificar bestiar oví en poca quantitat a l’escorxador municipal
d’Alfarràs (aprox. 20 animals) i sol·licita autorització amb motiu de la festa del corder
per celebrar el dia 31/07/2020. La Junta de Govern Local resta assabentada i valora la
petició, donada l’actual situació d’alarma sanitària en la comarca del Segrià, i la
situació COVID-19, aquest any no es permetrà la utilització de l’escorxador pel
sacrifici d’animals. S’acorda notificar la present a l’interessat als efectes oportuns.

4.- Expedient: 19/2020
Data: 3 de juliol de 2020
Assumpte: Petició instal·lacions de la biblioteca municipal pel SISI
En data 3 de juliol de 2020, amb número 2031, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora AGS, que

Ajuntament de Alfarràs

actua en nom i representació de SISI, en el que exposa per tal d’implementar els
serveis socioeducatius itinerants destinats en el municipi des del Consell Comarcal del
Segrià donat que les instal·lacions que utilitzen (escola municipal) romandran
tancades durant l’estiu i sol·liciten l’ús de les instal·lacions de la biblioteca municipal,
durant l’estiu 2020, l’activitat lectiva del servei que implementarà els dilluns i
dimecres de 9 a 13 hores durant el juliol i agost i de 16 a 20 hores les dos primeres
setmanes de setembre. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova la petició
sempre tenint en compte les prescripcions establertes per la situació d’alarma sanitària
pel COVID-19.

5.- Expedient: 245/2020
Data: 7 de juliol de 2020
Assumpte: Donar compte a la Junta de Govern Local resposta de Diputació de
Lleida a reclamació IN-SITU.
En data 30 de juny de 2020, es va presentar davant el Registre General de
l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel Il·lm. President de la Diputació de
Lleida en resposta al nostre requeriment d’aclariment respecte la despesa que es
reclama per part de l’empresa INSITU per la redacció de les memòries que es van
presentar en la convocatòria del cofinançament de les entitats locals per als eixos
prioritaris 4 i 6 del PO FEDER, de Catalunya 2014-2020 Resolució PRE/105/2018 de
25 de juliol, publicades en el DOGC número 7698 de 3 de desembre de 2018, d’acord
amb les bases reguladores del projecte de recuperació del complex de la fàbrica que
segons manifesten les van fer íntegrament ells.
El senyor Alcalde llegeix en veu alta la contesta que diu:
“En resposta al seu escrit de 16 de juny de 2019, en relació als honoraris dels
projectes d’INSITU, li fem avinent que no consta la contractació de la redacció del
projecte “Paisatges de Ponent” per part de la Diputació de Lleida.
Es desconeix exactament com es va dur a terme el mateix i qui va estar l’encarregat
de la seva contractació. Pel que hem pogut saber l’any 2018 la Diputació va rebre els
projectes ja redactats de mans dels Consells Comarcals del Segrià, Pla d’Urgell,
Urgell, Garrigues i Noguera.
La Diputació de Lleida no ha pagat la redacció dels esmentats documents tècnics atès
que tampoc la tenia contractada.” La Junta de Govern Local resta assabentada i
acorda contestar el mateix a l’empresa INSITU, atès l’Ajuntament d’Alfarràs no té
constància d’haver contractat la redacció dels projectes, s’haurà de dirigir a aquell
òrgan que va contractar els seus serveis.

Tràmits urgència
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Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Sotmès a votació els punts que segueixen s’aprova per unanimitat la urgència de
la tramitació dels acords que diuen.
1.- Expedient: 356/2019
Data: 3 de juliol de 2020
Assumpte: Deixar sense efecte l’expedient de contractació mix d’obra i concessió
de Serveis, mitjançant procediment obert, per l’explotació del servei públic
consistent en la gestió integral i manteniment de la piscina municipal d’estiu i
activitats annexes que inclouen el bar de les piscines, del camp de futbol, del
poliesportiu per activitats organitzades per l’Ajuntament amb excepcions i el bar
dels balls de diumenge i la convocatòria del servei.

1.- Antecedents
Vist que la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 2020, va aprovar el Plec de
clàusules administratives particulars i annexos del contracte mix d’obres i concessió
de servei de l’explotació del servei públic consistent en la gestió integral i
manteniment de la piscina municipal i activitats annexes mitjançant la modalitat
d’obra i concessió de serveis.
Vist que en el mateix acord, es va acordar aprovar l’expedient de contractació mix
d’obra i concessió de serveis mitjançant procediment obert, per l’explotació del servei
públic consistent en la gestió integral i manteniment de la piscina municipal d’estiu i
activitats annexes que inclouen el bar de les piscines, del camp de futbol, del
poliesportiu per activitats organitzades per l’Ajuntament amb excepcions i el bar dels
balls de diumenge i la convocatòria del servei.
Vist que aquesta licitació es va publicar en el perfil del contractant i en la pàgina web
de l’Ajuntament
Vist que en el termini de la convocatòria es va publicar el Reial Decret 463/2020 de 14
de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19.
Vist que l’Alcaldia ha decidit per qüestions sanitàries no obrir les piscines municipals
aquest estiu 2020, i per tant no procedeix la contractació dels serveis d’explotació i es
posposaran les obres.
2.- Fonaments de dret
.- Reial Decret 742/2013 de 27 de setembre, pel qual s’estableix els criteris tècnics
sanitaris de les piscines
.- Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
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.- Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol, pel qual s’estableix els criteris higiènic
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
.- Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord que diu:
Primer.- Deixar sense efecte la convocatòria del contracte mix d’obra i concessió de
Serveis, mitjançant procediment obert, per l’explotació del servei públic consistent en
la gestió integral i manteniment de la piscina municipal d’estiu i activitats annexes que
inclouen el bar de les piscines, del camp de futbol, del poliesportiu per activitats
organitzades per l’Ajuntament amb excepcions i el bar dels balls de diumenge, atès
l’Ajuntament d’Alfarràs, no procedirà a l’obertura de les piscines aquest estiu 2020.
Segon.- No procedeix cap tipus de reclamació ni al·legació per cap interessat atès no
s’havia presentat cap proposta.
Tercer.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.

2.- Expedient:307/2019
Data: 7 de juliol de 2020
Assumpte: Informar a la Junta de Govern Local respecte a l’informe geotècnic
de valoració de les patologies que afecten l’edifici històric del complex de les
antigues instal·lacions industrials de filatures Casals al Carrer Martí Casals,
número 133 del terme municipal d’Alfarràs.

1.- Antecedents
Vist que es va publicar Resolució CLT/1979/2019 de 16 de juliol, per la que es donar
publicitat de l’Acord del Consell d’Administració de la Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit del patrimoni cultural
per la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per l’execució
d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural pel trienni
2019-2021 (ref BDNS 466809).
Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs, va sol·licitar la subvenció per a l’execució d’obres
de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al projecte
Memòria valorada per l’estudi geotècnic, impermeabilització de canal i adequació de
terreny sota les instal·lacions industrials de l’antiga fàbrica de Filatures Casals.
Vist que s’ha presentat davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, amb
número 2048, informe geotècnic de Valoració de les patologies que afecten l’edifici
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històric del complex de les antigues instal·lacions industrials de Filatures Casals, al
Carrer Martí Casals, número 133 del terme municipal d’Alfarràs, redactat per
l’empresa GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS S.L
Vist que l’informe té per objecte la valoració de les patologies que afecten tant a
l’estructura com els paviments interiors i exterior del complex, especialment del sector
est, que van aparèixer a finals dels anys 90 afectant greument l’estructura de la nau
central.
2.- Fonaments de dret
Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals
Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
L’Alcaldia dona compte al Ple municipal de les valoracions i consideracions que
contempla l’informe tècnic per al seu coneixement i diu:
Primer.- Es dona compte i s’explica l’informe tècnic de la Valoració de les patologies
que afecten l’edifici històric del complex de les antigues instal·lacions industrials de
Filatures Casals, al Carrer Martí Casals, número 133 del terme municipal d’Alfarràs,
redactat per l’empresa GEOPLANNING ESTUDIS GEOTÈCNICS S.L.
Segon.- S’acorda notificar a FORCES MOTRIUS DE PINYANA, concessionari de la
Central Hidroelèctrica i enviar còpia de la valoració presentada per Geoplanning als
efectes oportuns.

3.- Expedient: 309/2020
Data: 3 de juliol de 2020
Assumpte: Fraccionament pagaments pendent del Carrer del Forn número 3.

1.- Antecedents
Vist que en data 3 de juliol de 2020, amb número 2037, es va presentar davant el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor AJG,
amb DNI ...1702H, amb domicili a efecte de notificacions al Carrer Forn, número 3
d’Alfarràs, en el que exposa que té rebuts pendents de l’any passat per pagar i

Ajuntament de Alfarràs

sol·licita fraccionament i pagar 20,00 € mensuals fins l’abonament total del deute.
Vist que té rebuts pendent de l’exercici 2019 i 2020i que es troben pendents en aquest
Ajuntament i essent els següents:
.- AJG (...1702H).......................................... 207,50 €

2.- Fonaments de dret
Article 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret
939/2005 de 29 de juliol, en relació amb els articles 65 i 82 de la Llei 58/2003 de 17
de desembre, General Tributària, així com els articles 10 i 14 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de
març tenint atribuïda aquesta alcaldia, de conformitat amb l’establert en l’article
21.1.s) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local, la
competència en la matèria i per avocació de la Junta
L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord que diu:
Primer.- Concedir el fraccionament al senyor AJG amb DNI ...1702H, del pagament
tributari corresponent a exaccions dels immobles situats al Carrer Forn, número 3 i
padró Taxa cementiri municipal que també es troba pendent dels anys 2019 i
determinar com a deute ajornat la quantitat de 228,25 € més 10% essent un tot €
segons el que es disposa en l’article 53 del Reglament General de Recaptació i
desglossada per 207,50 de principal i 20,75 € d’interessos de demora i fixar els
següents terminis i quantitat d’aquesta:
Termini
5/08/2020
5/09/2020
5/10/2020
5/11/2020
5/12/2020
5/01/2021
5/02/2021
5/03/2021
5/04/2021
5/05/2021

Principal
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
27,50

Interessos demora
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,75

Import
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
30,25

Segon.- Determinar igualment que, en cas d’impagament es procedirà d’acord amb
l’article 54 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005
de 29 de juliol.
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Quart.- El pagament es podrà realitzar de les següents formes: a) Per transferència
bancaria o ingrés al compte: (IBAN): ES89 2100 0518 8802 0001 8071 (Caixabank,
SA); i b) O por pagament en efectiu, en l’Ajuntament d’Alfarràs en horari de 10:00 a
14:00 hores, de dilluns a divendres no festius.
Cinquè.- Notificar a l’interessat la concessió del fraccionament del pagament del deute
tributari.
4.- Decret d’alcaldia
Expedient núm.: 256/2020
Iniciació: Ordre Superior
Procediment: Sancionador d'Animals
Interessat: CBF
Data d'iniciació: 04/06/2020
1.- Antecedents
Vist que s’ha presentat una queixa en data 4 de juny de 2020, amb número 1673,
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, en el qual es valora que hi ha
un gos en una granja en mal estat, ja que segons diu no disposa d’espai de mobilitat
suficient perquè està lligat amb una corda molt curta ni on poder-se protegir de les
altes temperatures perquè disposa d’una caseta molt petita i el gos es troba en mal
estat.
Vist que s’identifica com a propietari o posseïdor del gos el senyor CBF amb DNI
...1884Z, i que comprovat el Registre d’animals perillosos de l’Ajuntament d’Alfarràs
no consta donat d’alta aquest animal.
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 amb l'article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local,
L’Alcaldia proposa l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar procediment sancionador en matèria de protecció dels animals per la
realització dels fets exposats, dels quals es presumeix responsables, a les següents
persones:
.- Manca de registre obligatori en el Registre general d’animals de companyia
.- Mantenir animals en instal·lacions inadequades des de un punt vista del
benestar, que no comporti risc greu per la salut
Aquests fets podrien ser tipificats com a infracció com LLEU podent-los correspondre
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una sanció de fins a 3.000,00 € 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.
Segon.- Nomenar com a òrgan instructor del procediment sancionador a Lidia Cabrero
Abad , sent Secretari d'aquest el de l'Ajuntament; i comunicar-los aquest nomenament
indicant que s'haurà d'estar a allò que s'ha fixat sobre abstenció i recusació en els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Tercer.- Determinar que l'òrgan competent per a la resolució del procediment
sancionador incoat és l'Alcaldia de l'Ajuntament, en virtut de l'article 13 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals
Potencialment Perillosos, en relació amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases del Règim Local.
Quart.- Advertir que, iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li
aplicarà una reducció de 20% sobre l'import de la sanció que pogués correspondre,
sempre que deixi constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs
en via administrativa contra la sanció.
L'efectivitat de les citades reduccions estarà condicionada al desistiment o renúncia de
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
Cinquè.- Notificar la present resolució d'inici del procediment sancionador als
interessats, atorgant-los un termini de DEU hàbil dies perquè presentin al·legacions i,
si escau, proposin les proves que estimin convenients al seu dret advertint-los que en
cas de no efectuar al·legacions en el termini previst sobre el contingut d'aquest acord
d'iniciació, aquest podrà ser considerat proposta de resolució quan contingui un
pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
El termini per resoldre el procediment sancionador serà de sis mesos. Aquest termini
podrà ser ampliat com a màxim, per altres tres mesos mitjançant Acord exprés adoptat
per l'òrgan competent per iniciar el procediment. Transcorregut el termini màxim per
resoldre sense que s'hagués dictat resolució s'entendrà caducat el procediment.
Setè.- Notificar al denunciant la incoació del procediment sancionador.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
No hi ha.
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