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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/17  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  14 / d’octubre / 2020  

Durada  Des de les 19:45 fins a les 21:21 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 15/2020 de data 30 de setembre de 2020. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: JGL 16/2020 

Data: 14 d'octubre de 2020 

Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 30 de 

setembre de 2020 (16/2020) 

  

Expedient JGL  17/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 30 de 

setembre de 2020 (16/2020). 

Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 30 de setembre de 2020 (16/2020), 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 16/2020 de data 30 de setembre 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 

aquesta acta a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. 

  

Expedient 199/2020. Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. 

Nomenament ocupar el lloc de treball, com a funcionari de la plaça de cap de la 

Brigada municipal de la plantilla de funcionaris de carrera, integrada en l’escala 

d’administració general grup C1 de l’Ajuntament d’Alfarràs. 
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Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 199/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Nomenament de personal funcionari d’una plaça de cap de la brigada 

municipal, subgrup C1 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs, en data 17 de juny de 2020 en sessió de la Junta de 

Govern Local va aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la 

cobertura del a plaça vacant de personal funcionari escala administració general, 

subescala serveis, categoria cap de la brigada municipal, subgrup de classificació 

professional C1 de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

Vist que es va publicar la convocatòria de concurs oposició en el BOP de Lleida 

número 123 de data 29 de juny de 2020, i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament 

d’Alfarràs. 

  

Vist que en el termini de presentació de sol·licituds es van presentar dues peticions per 

formar part de les proves selectives per la cobertura de la plaça vacant. 

  

Vist que en data 1 d’octubre de 2020 es va reunir el Tribunal qualificador del concurs 

oposició per tal de qualificar el seu resultat i seleccionar l’aspirant més idoni/a per 

proveir, per mitjà de concurs oposició lliure. 

  

Vist que finalitzat el procés de selecció s’aixeca acta del Tribunal qualificador en el 

qual a la vista dels resultats obtinguts i d’acord amb l’establert a les bases de selecció, 

es proposa a l’Alcaldia el nomenament, en període de pràctiques, com a funcionari de 

la plaça de C1 cap de la brigada municipal, integrada en l’escala administració 

general, de l’Ajuntament d’Alfarràs, al Sr. JMMB, amb DNI ...8170L. 

  

 

2.- Fonaments de dret 

  

.-Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les 

Administracions públiques. 

  

.- Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre. 

  

.- Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril. 

  

Vista la documentació que consta en l’expedient i aportada per l’aspirant proposada, 
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l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Nomenar al senyor JMMB, per ocupar el lloc de treball en període de 

pràctiques, com a funcionari de la plaça de cap de la Brigada municipal de la plantilla 

de funcionaris de carrera, integrada en l’escala d’administració general grup C1 de 

l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

Segon.- La presa de possessió s’haurà de produir en el termini de 3 dies hàbils. Caldrà 

que es trameti una còpia de l’acta de pressa de possessió del senyor JMM  a la 

Direcció General d’Administració Local, dintre dels tres dies hàbils següents al dia 

que es produeixin. 

  

Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats, als efectes oportuns. 

  

Expedient 429/2020. Mesures per Garantir la Seguretat Pública. Aprovar la 

revisió del PAU del pavelló municipal d’Alfarràs, 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 429/2020 

Data: 7 d’octubre de 2020 

Assumpte: Aprovació del document de revisió del Pla d’Autoprotecció (PAU) del 

poliesportiu d’Alfarràs. 

  

  

1.- Antecedents 

  

Vist que l’empresa ARUM Consultoria Ambiental S.L.U, ha procedit a la revisió del 

Pla d’autoprotecció del poliesportiu d’Alfarràs. 

  

Vist que aquest PAU es realitza segons els requisits establerts en el Decret 30/2015 de 

3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

  

Vist que es redacta el present Pla d’autoprotecció, que haurà de ser revisat com a 

mínim cada 4 anys i s’actualitzarà i s’implantarà anualment. 

  

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
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.- Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives 

  

.- Reial Decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i posteriors 

modificacions, ja que el projecte va ser redactat durant els anys 90. 

  

  

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

  

  

Primer.- Aprovar la revisió del PAU del pavelló municipal d’Alfarràs, atès que 

l’activitat que es realitza en aquest es troba classificada en l’annex I.B, i per tant es 

considera un centre d’interès per a la protecció civil local. 

  

Segon.- Sotmetre el pla a informació pública per un termini d’un mes mitjançant 

anunci en el BOP de Lleida, i en el tauler 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, de conformitat amb l’establert a la Llei 39/2015 

d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i 

els articles 37 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. Si en aquest termini no es 

presenten al·legacions ni reclamacions al mateix aquest esdevindrà definitiu sense 

ulterior acord. 

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria que diligenciï el document per a la seva tramitació.  

  

Expedient 124/2020. Llicències Urbanístiques. Aprovar devolució fiança runes 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 124/2020 

Data: 10 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició devolució fiança runes  

  

Vist que per Decret d'Alcaldia de data 7 de maig de 2020, es va atorgar llicència 

d'obres menors per enrajolar el paviment i les parets de la cuina situada al Carrer 

Marqués d’Alfarràs, número 5, 3er – 1ª d’Alfarràs. (Pça. Sant Joan, Escala 5), amb un 

pressupost d’execució d’obra de 1.490,00 €. 

Vist que en data 5 d’octubre de 2020 amb número 2966, es va presentar instància en la 
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qual s'adjunta document de seguiment de residus de la construcció i sol·licita la 

devolució de la fiança de runes per l'import de 150,00 € 

  

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

  

Primer.- Aprovar la devolució de l'import de 150,00 €, corresponent a la fiança de 

runes de l'expedient 124/2020 sol·licitada per la senyora PBR. 

  

Segon.- Acordar la transferència bancària de l'import de la fiança al número de compte 

designat. 

  

Expedient 202/2020. Llicències Urbanístiques. Aprovar devolució fiança runes. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 202/2020 

Data: 10 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició devolució fiança runes  

  

 

Vist que per Decret d'Alcaldia de data 7 de maig de 2020, es va atorgar llicència 

d'obres menors presentada pel senyor DSF amb DNI ...3324T, per demolició de 

paviment de formigó existent i fer paviment de 130 m2 de 12 cm de gruix a l’immoble 

situat a la Carretera de Tamarit, número 8 d’Alfarràs, amb un pressupost d’execució 

d’obra de 3.789,60 €. 

Vist que en data 9 d’octubre de 2020 amb número 3073, es va presentar instància en la 

qual s'adjunta document de seguiment de residus de la construcció i sol·licita la 

devolució de la fiança de runes per l'import de 150,00 € 

  

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

  

Primer.- Aprovar la devolució de l'import de 150,00 €, corresponent a la fiança de 

runes de l'expedient 202/2020 sol·licitada per la senyora DSF. 

  

Segon.- Acordar la transferència bancària de l'import de la fiança al número de compte 

designat. 

  

 

 

Expedient 305/2020. Llicències Urbanístiques. Aprovar devolució fiança runes 
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Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 305/2020 

Data: 10 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició devolució fiança runes  

  

Vist que per Decret d'Alcaldia de data 10 de juliol de 2020, es va atorgar llicència 

d'obres menors presentada pel senyor FAP, que actua en nom i representació del 

senyor RSA, amb DNI  ...0198C, per la substitució de la canal de recollida d’aigües 

pluvials de la coberta plana de l’habitatge situat a la carretera de Tamarit, 16, planta 

primera de la població d’Alfarràs, amb un pressupost d’execució material de 290,00 €. 

 

Vist que en data 5 d’octubre de 2020 amb número 2962, es va presentar instància en la 

qual s'adjunta document de seguiment de residus de la construcció i sol·licita la 

devolució de la fiança de runes per l'import de 150,00 € 

  

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

  

Primer.- Aprovar la devolució de l'import de 150,00 €, corresponent a la fiança de 

runes de l'expedient 305/2020 sol·licitada pel senyor RSA. 

  

Segon.- Acordar la transferència bancària de l'import de la fiança al número de compte 

designat. 

  

Contractes menors 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient núm.: 446/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Contracte de subministrament de lloguer de llums de Nadal 2020 

  

1.- Antecedents 

Vist que L’Ajuntament ha previst contractar el subministrament de lloguer de les llums 

de Nadal i es disposa de 3 pressupostos que són els següent:  

  

ALAN ILUMINACIÓN S.L 6.981,70 € IVA inclòs 

PITLED SL 8.784,60 € IVA inclòs 

XIMENEZ CATALUNYA, S.L. 5.285,52 € IVA inclòs 

  

Vist que el pressupost que resulta més econòmic i s’ha previst contractat a l’empresa 
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XIMENEZ CATALUNYA, S.L. 

  

L'article 16 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic, 

estableix que són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, 

l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o 

béns mobles. 

  

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 

subministrament, 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 subministrament. 

  

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 

  

La Regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu: 
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Primer.- Adjudicar a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, S.L.  amb CIF B65848889  el 

contracte menor de subministrament “DE LLOGUER DE LES LLUMS DE NADAL 

2020” que resulta necessari per donar servei a les properes festes de Nadal. 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 5.285,52 € (cinc mil dos-cents vuitanta-

cinc amb cinquanta-dos cèntims) amb el següent detall: pressupost brut: 4.368,20 € 

més 917,32 € en concepte d’IVA. 

  

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

subministrament 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 subministrament, 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 

5.285,52 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 

García Guillamón , 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: 447/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Contracte de serveis activitats PAFES i NEREU. 

  

Anualitat Programa Econòm Partida   

  

2020 165 21300 Energia elèctrica  5.285,52 € 

  TOTAL     5.285,22 €    

  



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament ha previst contractar el servei corresponents a les activitats de 

PAFES I NEREU. 

  

Vist que ja es disposa d’un únic pressupost del PROJECTE NEREU exercici físic i 

alimentació saludable, sense ànim de lucre, per un import total de 5.800, per les 

activitat pel mesos d’octubre 2020 – desembre 2020. 

  

Aquest servei resulta necessari per l’organització, programari i execució de les 

activitats físiques, dels programes NEREU i PAFES, que tenen com a objectiu el 

mantenir l’exercici físic i l’alimentació saludable per als veïns del nostre municipi, i 

que queda justificada la idoneïtat i necessitat de la contractació del servei. 

  

Vist que 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. 

  

Vist que s’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). 

  

Vist que s’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. 

  

2.- Fonaments de drets 

.- 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 present acord que diu: 

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa NEREU  amb CIF G25687054 el contracte menor de 

serveis “ACTIVITAT DE NEREU I PAFES” que resulta necessari PROJECTE NEREU 

exercici físic i alimentació saludable, sense ànim de lucre, per als mesos d’octubre, 

novembre i desembre. 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 5.800,00  € (cinc mil vuit-cents euros) 

exempts 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 

5.800,00 euros, d’acord amb el següent detall: 
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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. 

  

Peticions 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient: 219/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Baixa del servei de la Llar d’infants  

  

En data 22 de setembre de 2020, amb número 2903, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora SSA, amb 

DNI ...2423A, que manifesta que de moment DRS no començarà a la Llar d’infants i 

així mateix retorna el rebut que l’hi ha passat. La Junta de Govern local resta 

assabentada i acorda donar de baixa de la Llar d’infants al nen DRS i donar de baixa 

també de padró el rebut corresponent al mes de setembre. Notificar el present acord a 

la interessada. 

  

  

  

2.- Expedient: 334/2019 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició de prendre contacte per fer un conveni de “solars actius” 

  

En data 5 d’octubre de 2020, amb número 2965, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora VHQ, amb 

  

Anualitat Programa Econòm Partida   

  

2020 340 22799 Treballs per altres empreses 5.800,00 € 

  TOTAL     5.8000,00 €       
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DNI ...4747W, que exposa que FGP i VHQ tenen uns solars inutilitzats i sol·licita 

prendre contacte per fer un conveni de “solars actius”. La Junta de Govern resta 

assabentada i valora molt positivament l’oferiment de l’immoble per programa de 

solars actius. La Junta un cop estudiada la petició agraeix a la senyora H, acorda 

notificar-la que quan l’equip de govern trobi alguna actuació per als patis de la seva 

propietat,  formalitzarà i farà efectiu la integració del patí com a solars actius. 

S’acorda notificar el present acord a les interessades. 

  

  

3.- Expedient: 32/2020 

Data: 14 d’octubre 2020 

Assumpte: Neteja de solars. 

  

En data 6 d’octubre de 2020, amb número 2999, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora ELM que 

actua en nom i representació de l’empresa DUMFRIES INVESTMENT 12, S.L., que 

exposa que el passat 21 de setembre van rebre comunicació per dur a terme actuacions 

a la vivenda de la que la societat Dumfries Investment 12, s.l. és propietària al Carrer 

Forn 4 d’Alfarràs i sol·licita es tingui per presentat l’escrit i documents que s’adjunten 

en el que manifesta després de rebre notificació de la neteja de solars del que són 

propietàries, i després d’intentar complir amb la notificació, havent sol·licitat diferents 

pressupostos a empreses de reparacions i neteja amb l’objecte de inspeccionin la finca 

i comprovin les tasques de manteniment que són necessàries i procedeixin a la seva 

execució, aquests són molt elevats, i han sol·licitat altres. Es sol·licita es concedeixi 

un major termini per portar a terme les tasques de manteniment, es retiri el 

requeriment per tancar els accessos atès, tenen una porta antiocupa i no s’imposin 

sancions ja que procediran el més aviat possible a atendre el requeriment de 

l’Ajuntament. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprovar la petició de 

donar un nou termini d’un mes per tal d’executar les tasques de neteja, manteniment, i 

s’acorda no requerir el tancat de l’esmentat immoble vist que ja s’han adoptat mesures 

de protecció. S’acorda notificar aquest acord als interessats. 

  

  

4.- Expedient: 89/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició d’informació Grup Municipal PSC 

  

En data 6 d’octubre de 2020, amb número 3000, 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, que exposa 

requerir informació en la seva condició de regidor a l’oposició, i sol·licita informació i 

una còpia de l’últim estudi geotècnic realitzat per l’empresa Geoplanning sobre el 

recinte de la fàbrica tèxtil encomanat per l’actual equip de govern. La Junta de Govern 

Local resta assabentada i aprova la petició, tot indicant que el senyor Esteve haurà de 
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venir a les oficines de l’Ajuntament a consultar l’estudi geotècnic. 

  

  

5.- Expedient: 100/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició de subvenció associacions 

  

En data 9 d’octubre de 2020, amb número 3057, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor JDL, que actua en 

nom i representació de l’INSTITUT D’ALMENAR , que exposa que tenint atorgada 

per l’Ajuntament d’Alfarràs una dotació anual i sol·licita que es faci el pagament 

corresponent, i adjunten factura justificativa. La Junta de Govern Local resta 

assabentada i aprova la concessió de la subvenció de 250,00 € i acorda el pagament.  

 

  

6.- Expedient: 442/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició acció social en compliment conveni d’empleats públics 

  

En data 13 d’octubre de 2020, amb número 3082, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la funcionaria de 

l’Ajuntament la senyora MCSG, amb DNI ...9986X, en la que exposa que d’acord 

amb el conveni d’empleats públics referents a els ajuts per a tractaments de salut de 

l’empleat públic i sol·licita l’ajut de 100,00 euros ocasionats per la correcció ocular. 

La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova la petició i acorda el pagament. 

  

  

  

7.- Expedient: 443/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Queixes i suggeriments  

  

En data 14 d’octubre de 2020, amb número 3104, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora MPBP, amb 

DNI ...7534V, en la que exposa que al Carrer Balmes número 27 – 29 hi ha un 

esfondrament a la vorera, ja que es fan obres al Carrer Sant Sebastià es podria 

aprofitar per arreglar l’esfondrament i demana es pugui fer. La Junta de Govern Local 

resta assabentada i realitzarà una inspecció per veure com està la zona i si és possible 

l’arranjament.  

  

  

  

8.- Expedient: 444/2020 

Data: 9 d’octubre de 2020 
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Assumpte: Petició de canvi de numeració de carrer. 

  

  

En data 9 d’octubre de 2020, amb número 3059, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora MMPF, amb 

DNI ...4436E, en la que exposa que el magatzem situat a l’Avda de Lleida número 96 

(número que l’hi correspon) en la seva façana apareix el número 86 (número no 

correcte) i sol·licita un canvi del número 86 de la façana actual al número 

corresponent que és el 96. La Junta de Govern Local resta assabentada i un cop revisat 

el número comunica a la interessada que ella mateixa haurà de procedir al canvi de 

número si correspon. 

  

  

9.- Factures 

  

L'Alcalde comunica a la Junta de  Govern Local que s'han presentat per part 

d'ILERSAP dues factures del segon trimestre de 2019 i primer trimestre de 2020, 

corresponen al seus serveis, que per problemes informàtics no es van enviar, i 

sol·liciten el seu pagament. 

 

La Junta de Govern Local resta assabentada i un cop examinades les factures que 

corresponen al control microbiològic de les canals de l'escorxador i recollida de 

mostres, s'aproven les factures i s'acorda el seu pagament. 

  

  

Tràmits urgència 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Atès que s'han presentat una sèrie d'expedients que són importants i no poden 

demorar-se fins a la propera Junta, s'aprova per unanimitat dels membres que 

composen la Junta de Govern, la urgència dels expedients que es relacionen i es 

sotmeten a la valoració de la Junta i són: 

  

1.- Aprovació de factures 

Expedient: 437/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures 

00027/2020 

  

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. 
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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 el següent acord que diu: 

 

Primer.- Acordar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions de la 

relació de factures número 00027/2020, per un import total de 19.991,18 € euros, 

(líquid 19.899,40 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de 

l’estat de despeses del Pressupost General exercici 2020 de l’Ajuntament d’Alfarràs i 

procedir al pagament si s’escau. 

  

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

la relació de factures número 00027/2020 i les factures aprovades. 

  

  

2.- Expedient: 434/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Ratificació decret d'alcaldia número 231/2020 
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Vist que l'Alcalde per Decret d'Alcaldia número 231/2020, amb data 14 d’octubre de 

2020, va aprovar el contracte menor d’obres per la REFORMA PARCIAL DE 

L’ESCORXADOR MUNICIPAL D’ALFARRÀS, per un import de 13.640,00 €  més 

2.864,40 € d'IVA que fan un total de 16.504,40 €, i autoritzar el pagament amb càrrec 

a la partida pressupostària corresponent. 

Vist que l'esmentat decret és va signar per l'Alcaldia de forma urgent per la 

contractació de les obres atès l’execució de la memòria valorada atès les obres hauran 

d’estar executades i justificades abans del dia 30 d’octubre de 2020, per tal de 

justificar els ajuts previstos de minimis destinats a la millora dels processos productius 

i de l’eficiència de l’activitat de petits escorxadors d’ungulats domèstics a l’empara de 

l’ORDRE ARP/145/2020 de 10 d’agost, i la Resolució ARP/2111/2020 de 30 d’agost. 

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

Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 231/2020 de data 14 d’octubre de 2020, 

que aprova la contractació menors de les obres per l’execució de la Reforma parcial de 

l’escorxador municipal d’Alfarràs. 

  

3.- Expedient: 269/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Canvi de titularitat llicència d’activitat venda de productes alimentaris al 

Carrer Nou, 25 baixos. 

  

  

En data 16 de juny de 2020, va tenir entrada en el Registre General de l’Ajuntament 

d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor MI,  amb NIE ...3613D, segons acredita, en 

la que sol·licita canvi de titular de la llicència d’activitat de VENDA DE 

PRODUCTES ALIMENTARIS, al Carrer Nou, número 25 baixos, per ser l’actual 

arrendatari. 

  

Traslladada la petició als serveis tècnics municipals aquest han informat 

favorablement segons acredita el següent:  

  

“INFORME TÈCNIC: 

  
Titular anterior: Sr. FM, amb NIE ...0637Z. 
Nou titular: Sr. MI amb NIE ...3613D. 
  
Documentació aportada:  
  

.- Comunicació de canvi de titularitat d’activitats, on hi figura la conformitat de l’anterior 
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titular, el Sr. FM. 
.- Contracte de lloguer, del local situat al carrer Nou, núm. 25, baixos – Alfarràs. 
.- Declaració responsable. 

.- Assegurança de responsabilitat civil. 

  
Compatibilitat urbanística:  
Classificació del sòl:   Sòl urbà 

Zona urbanística:       Zona d’ordenació continua segons alineació de vial, Clau f4. 

L’activitat de “Venda de productes alimentaris”, situada al carrer Nou, núm. 25, baixos, de la 

població d’Alfarràs, es compatible amb els usos permesos a les NSP d’Alfarràs: 

  
Residencial en totes les seves modalitats. 

X Comercial. 

Administratiu. 

Sanitari i geriàtric. 

Cultural, polític – social, religiós. 

Industries no classificades 

Oci, temps lliure i esbarjo. 

Magatzems per a usos agrícoles d’interès per a l’habitant de 

l’immoble. 

  

  
Classificació de l’activitat:  
Activitat Classificada: Règim de Comunicació. 

  

  
CONCLUSIONS: 
El Tècnic que subscriu, informa favorablement, al canvi de titularitat de l’activitat consistent 

en “Venda de productes alimentaris”, situada al Nou, núm. 25, baixos, de la població 

d’Alfarràs, del Sr. FM al Sr. MI. “  

  

  

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: 
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Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’activitat VENDA DE 

PRODUCTES ALIMENTARIS. Comunicació prèvia. 

Nº Expedient: 269/2020 

Titular: MI (NIE ...3613D) 

Responsable: MI  

Ubicació d’activitat: Carrer Nou, 25 baixos, d’Alfarràs. 

Referència cadastral: 8242557BG9384S0001HY 

Superfície activitat: Mes de 120 m2 i menys de 500 m2. 

Activitat: Comerç al detall, no especialitzats, predomini alimentació, begudes. 

  

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: 302/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Interessat: MARS 

Assumpte: Sancionador Mediambiental i d’Activitats 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que es va incoar expedient sancionador contra el senyor MARS, amb DNI 

...2780W, amb domicili al Carrer Major, número 26 (d’Andaní), per l’abocament 

il·legal en la microdeixalleria en data 04.07.2020 segons consta en inspecció 

realitzada per l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

Vist que la Junta de Govern Local en data 22 de juliol de 2020, es va acordar la 

derivació de responsabilitat i es va imposar de conformitat amb el que es disposa 

l’Ordenança de civisme d’Alfarràs, i l’article 32.2.f, una sanció de 250,00 € al senyor 

MARS  

  

Vist que en data 3 d’agost de 2020, un cop notificada la resolució es va presentar una 

petició per part de l’interessat sol·licitant poder pagar el deute mitjançant tasques i/o 

serveis al poble. 
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Vist que la Junta de Govern Local en data 5 d’agost de 2020, va aprovar la 

compensació del deute imposar de 250,00 € al senyor MARS amb treballs a la brigada 

municipal en atenció als coneixements professionals del mateix , pel termini d’una 

setmana pactada amb l’interessat i segons la seva disponibilitat i dedicació. 

  

Vist que el senyor Ruiz ha realitzat treballs en la brigada municipal en benefici de la 

comunitat en la setmana del 5, 6, 7, 8, i 9 d’octubre de 2020 de 7.30 a 12.00 hores, 

acomplint de forma destacable i molt satisfactòriament amb les tasques a la brigada. 

  

 

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

  

  

Primer.- Procedir al tancament de l’expedient sancionador per abocament il·legal a la  

microdeixalleria per part del senyor MARS, donant per pagat el deute amb treballs a la 

brigada municipal que donen per cancel·lada totalment la sanció i el corresponent 

deute. 

  

Segon.- Notificar aquest acord al senyor Ruiz el present acord, agraint les tasques 

realitzades en el terme municipal d’Alfarràs. 

  

  

 5.-Expedient: 441/2020 

Data: 14 d’octubre de 2020 

Assumpte: Rebuts a donar de baixa  

  

  

1.- Antecedents 

Vist que amb data 11 de juliol de 2017, amb registre d’entrada 1970, el Sr. Notari 

ACA de Sant Quirze del Vallés, notifica a l’Ajuntament d’Alfarràs un canvi de nom de 

l’immoble situat a la Plaça Lluis Companys número 6, 4rt – 1a, a nom del senyor 

RGV, amb DNI número ...5316Q. 

  

Vist que amb data 14 d’octubre de 2020, per via telefònica l’Organisme Autònom de 

Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Balaguer comunica que aquest DNI no 

correspon al senyor RGV. 

  

Vist que el DNI de dita persona és ...2510K, segons cadastre. 

  

Vist que l’OAGRTL ha iniciat un expedient d’embarg al senyor amb DNI número 

...5316Q,  per tant s’ha de donar de baixa els rebuts amb dit DNI i generar 

liquidacions amb el DNI correcte. 
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Vist que els rebuts ha donar de baixa per la Junta de Govern Local són:  

  

Numero de rebut Import Motiu 

1802001349 (exaccions 2018) 58,00 DNI erroni 

1802001350 (exaccions 2018) 58,00 DNI erroni 

1902004467 (exaccions 2019) 58,00 DNI erroni 

1902004468 (exaccions 2019) 58,00 DNI erroni 

2002003877 (escombraries 2020) 41,00 DNI erroni 

2020003878 (escombraries 2020) 41,00 DNI erroni 

2020003879 (escombraries 2020) 41,00  DNI erroni 

3029546 (clavegueram 2020) 23,00  DNI erroni 

  

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

  

Primer.- Aprovar la baixa dels rebuts que es relacionen en el següent per tenir el DNI 

erroni, i que són: 

Numero de rebut Import Motiu 

1802001349 (exaccions 2018) 58,00 DNI erroni 

1802001350 (exaccions 2018) 58,00 DNI erroni 

1902004467 (exaccions 2019) 58,00 DNI erroni 

1902004468 (exaccions 2019) 58,00 DNI erroni 

2002003877 (escombraries 2020) 41,00 DNI erroni 

2020003878 (escombraries 2020) 41,00 DNI erroni 

2020003879 (escombraries 2020) 41,00  DNI erroni 

3029546 (clavegueram 2020) 23,00  DNI erroni 

  

Segon.- Donar d’alta el rebuts relacionats amb el DNI correcte del senyor RGV amb 

DNI ...2510K. 

  

Tercer.- Notificar el presenta a l’OAGRTL de Balaguer per tal que paralitzi 

l’expedient d’embarg respecte a subjecte passiu amb DNI erroni, i procedeixi a la 

incoació d’expedient per al cobrament de rebuts amb el subjecte passiu amb DNI 

correcte corresponent al senyor RGV. 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

No hi ha assumptes 
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C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

VESPRADES TEATRALS, CIRCUIT COMARCAL DE TEATRE AFICIONAT 

Es posa en coneixement de la Junta de Govern Local que s'ha acordar donada l'actual 

situació de pandèmia COVID19, i de confinament decretat per la Generalitat de 

Catalunya, no es procedirà a adherir-se a les Vesprades Teatrals, del Circuit Comarcal 

de Teatre Afeccionat del Segrià, 2020, organitzada pel Consell Comarcal i amb el 

suport dels Ajuntaments de la Comarca. 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


