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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/3

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

10 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 19:25 fins a les 23:05 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament

Presidida per

Joan Carles Garcia Guillamon

Secretari

Lídia Cabrero Abad

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

46574177M

Emmanuelle Samper Ortiz

SÍ

78078115S

Joan Carles Garcia Guillamon

SÍ

43729252L

Jordi Armengol Deza

SÍ

47680765V

Margaret Ojeda Ibars

SÍ

78078113J

Maria Carmen Parra Silvestre

NO

40889751Y

Maria Rosa Gracia Mas

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Maria Carmen Parra Silvestre:
«Baixa»
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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

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 1/2020 i JGL 2/2020
Data: 3 de febrer de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de les actes de les sessions de data 22
de gener de 2020 i de 29 de gener de 2020 (1/2020 i 2/2020).
Expedient JGL 1/2020 i 2/2020 .- Aprovació, si s'escau de les actes de les sessions
anteriors de data 22 de gener i 29 de gener de 20120(1/2020 i 2/2020)
Atès que l'esborrany de les actes pendents d'aprovació de data 22 de gener i 29 de
gener de 2020 ( JGL 1/2020 i 2/2020), per aquest òrgan col·legiat s'han distribuït
entre tots els seus membres simultàniament a la convocatòria de la present sessió
ordinària.
De conformitat amb els articles 110 i 111 del Decret legislatiu català 2/2003 de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, els articles 109, 110 i 198 a 207 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals;
L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord literal que diu:
Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 1/2020 de data 22 de gener de
2020, de la Junta de Govern Local.
Segon.- Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent número 2/2020 de data 29 de
gener de 2020, de la Junta de Govern Local.
Tercer.- Ordenar la seva inscripció al Llibre d'actes de la Junta de Govern Local de
l'Ajuntament d'Alfarràs.
Quart .- Ordenar a la Secretaria Interventora de l'Ajuntament d'Alfarràs que remeti
aquestes accés a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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Exp.68/2020.- Aprovació i pagament factures
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 68/2020
Data: 10 de febrer de 2020
Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
00003/2020.
1.- Antecedents.
Vist que es fa necessari l’aprovació de les factures que han entrat en el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs per la seva tramitació, aprovació i pagament.
Vist que de conformitat amb l’article 58 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, desenvolupat pel Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement
i la liquidació de l’obligació és l’acte mitjançant el qual es declara l’existència d’un
crèdit exigible contra l’entitat derivat d’una despesa autoritzada i compromesa.
Vist que la interventora ha fiscalitzar els actes de l’entitat local que donin lloc al
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic,
els ingressos i els pagaments que d’aquells es derivin, i la recaptació, inversió i
aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat de que la gestió
s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
Vist que realitzades les oportunes comprovacions, la intervenció, en virtut de les
atribucions de control i fiscalització ha informat que existeix consignació
pressupostària adequada i suficient en l’estat de despeses del Pressupost d’aquest
Ajuntament corresponent a l’exercici 2017, prorrogat per l’exercici 2019, restant
pendent l’aprovació definitiva del Pressupost 2020.
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de la despesa es la Junta de Govern
Local en virtut de Decret d’Alcaldia 152/2019 de data 26 de juny de 2019.

2.- Fonaments de dret.
De conformitat amb establert en els articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i desenvolupades en els articles 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local;
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RESOLC;
Primer.- Ratificar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions de la
relació de factures número 00003/2020, per un import total de 46.421,39 € euros,
(líquid 46.235,74 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de
l’estat de despeses del Pressupost General exercici 2017 de l’Ajuntament d’Alfarràs
prorrogat per a l’exercici 2019.
Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï
la relació de factures número 00003/2020 i les factures aprovades.

Expedient 127/2019. Llicències Montserrat Badia Gamón (Granja Tarruella)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 127/2019
Data: 5 de febrer de 2020
Assumpte: Llicència urbanística MBG (Granja Tarruella).
1.- Antecedents
Vist que en data 11.03.2019, amb número 902, es presenta davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs notificació de la Generalitat de Catalunya, en la
que es notifica l’informe tècnic del Pla de gestió de dejeccions ramaderes número
LP02270 (GDN 15111 versió 6), on es troba inclosa l’explotació ramadera de marca
oficial 0310AS, acompanyant la documentació següent:
Informe tècnic del Servei del Sòl i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària de
la Generalitat de Catalunya, de data 1.03.2019, sobre el pla de gestió de les
dejeccions ramaderes núm. LP02270 (núm. 0015111 v8), amb el resultat de
favorable per la capacitat de bestiar existent i de desfavorable per la capacitat de
bestiar total prevista després de l’ampliació, atès que les terres aportades al Pla de
gestió no és suficient per gestionar correctament la totalitat de les dejeccions
generades, manc de l’ordre de 115 kg de nitrogen.
Vist que en data 26.04.2019 amb número 1497, es presenta davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la Sr. MBG de
sol·licitud de llicència d’obres per l’ampliació de la bassa i comunicació de
l’increment de la capacitat productiva de l’explotació ramadera règim de
comunicació ambiental (Annex III.11.1.b.ii de la Llei 9/2011 acompanyada de la
documentació següent:
.- Assumeix de la Direcció d’Obres
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.- Projecte bàsic descriptiu i constructiu per l’adequació de la capacitat real
productiva de l’explotació porcina existent “granja Tarruella” consistent en
l’aprofitament de les instal·lacions de la bassa d’emmagatzematge de dejeccions
ramaderes existents al TM d’Alfarràs, marca oficial 0310 AS, redactat per
l’Enginyer Tècnic agrícola Joaquim Bielsa Perales, visat en Col·legi oficial
d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya amb el núm. 2019/440395 i
data de visat 26.04.2019.
.- Documents annexos del projecte anterior
.- Documentació aportada annex 6
.- Plànols 1 i 2 de situació i emplaçament del projecte anterior.
.- Plànol 3 Bassa, planta i secció
.- Plànol 4 Pla territorial de Ponent.
.- Plànol 5 espais d’interès natural Xarxa natural 2.000.
Vist que en data 15.05.2019, i registre d’entrada 1745 es registra notificació de la
Generalitat de Catalunya, informe tècnics del Servei de Sòl i Gestió Mediambiental
de la Producció Agrària de la Generalitat de Catalunya, de data 13.05.2019 sobre el
pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. LP 02270 (núm. 0015111 v8) amb el
resultat de favorable per la capacitat de bestiar existent i per la capacitat de bestiar
total prevista després de l’ampliació, amb les prescripcions indicades a l’annex.
Vist que l’arquitecte tècnic Josep Lluís Puyalto emet les següents consideracions:
“ Consideracions
1.- En data 19.11.2007 Decret d’alcaldia d’atorgament de llicència ambiental per
exercir l’activitat de cria intensiva amb un nombre de places de porc d’engreix fins
a 2.000 i superior a 200, a la partida Clot de les basses, polígon 1, parcel·la 146,
atorgant-li un termini de 150 dies de la data de concessió de la llicència per a
realitzar les mesures previstes en el programa de correccions següent:
*El programa de correccions consisteix en el document mitjançant el qual el titular
es compromet a dur a terme les mesures següents:
Col·locació de teles ocelleres a les finestres de les naus. Es proposa un termini de
150 dies des de la concessió de la llicència, per dur a terme el programa de
correccions amb les especificacions determinades anteriorment.
2.- En data 13.5.2019 informe tècnic Servei de Sòl i Gestió Mediambiental de la
Producció Agrària de la Generalitat de Catalunya, sobre el pla de gestió de les
dejeccions ramaderes núm. LP02270 (núm. 0015111 v.8). amb el resultat de
favorable per la capacitat de bestiar existent i per la capacitat de bestiar total
prevista després de l’ampliació, amb les prescripcions indicades a l’annex a
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l’informe.
3.- La Memòria del projecte d’adequació de la capacitat real visat en Col·legi
oficial d’enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya amb el núm.
2019/440395 i data de visat 26.4.2019, fa esment que s’assolirà l’ampliació de la
capacitat sense efectuar obra civil, únicament caldrà realitzar l’ampliació de la
bassa, amb aquesta modificació l’activitat quedarà sotmesa al règim de
comunicació ambiental (Annex III. 11.1.b.ii. de l'esmentada Llei 9/2011).
Així mateix el projecte especifica que la superfície útil de les naus existents és de
926 m2, passant la capacitat productiva de 1.000 places actuals a 1.412 places de
porcí d’engreix, essent la superfície útil per animat de 0,66 m2/plaça de porcí
d’engreix.
El projecte proposa l’ampliació de la bassa d’emmagatzematge existent passant la
capacitat d’aquesta de 346 m3 actuals a 596 m3 proposats, la bassa serà de planta
rectangular de 25 m x 5 m., amb una superfície de 125 m2, amb unes mides
exteriors comptant murs de formigó de 25,40 m x 5,40 m amb una superfície total de
137,16 m2, la fondària serà de 2,00 m. útils, per la qual cosa la capacitat de la
bassa serà de 250,00 m3.
3.- La finca està situada en sòl classificat per les NSP com a no urbanitzable i
qualificat com a zona de sòl agrícola, i segons el Pla Territorial parcial de Ponent
(Terres de Lleida), està situat en sòl de protecció preventiva.
4.- L’article 48.3 “Excepcions a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica”
del D. 64/2014, estableix que “l’atorgament de llicències urbanístiques relatives a
les obres a què fa referència l’article 47 implantades legalment no requereix
l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica en els supòsits següents: a) la
implantació d’obres auxiliar que no comportin volum edificat per sobre de la cota
natural del terreny”.
Com es pot veure, les obres sol·licitades son obres que compleixen els paràmetres de
l’article 48.3 per la qual cosa no requereixen de l’aprovació d’un projecte
d’actuació específica.
5.- L’article 57 “Sol·licituds” del D. 64/2014 estableix que “l’atorgament de
llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa referència l’article 47
implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació
específica en els supòsits següents: a) la implantació d’obres auxiliar que no
comportin volum edificat per sobre de la cota natural del terreny”.
6.- L’article 59.3) Actuacions subjectes a l’informe preceptiu de la comissió
territorial d’urbanisme” del D. 64/2014 estableix que les actuacions a què fa
referència l’article 48.3 no requereixen l’informe de la CTU.
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7.- Acompanyant al projecte no s’ha aportat un Estudi d’impacte i integració
paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i
ordenació del paisatge, que requereix l’article 57 “Sol·licituds del D. 64/2014”.
Vist que es requereix a la propietat la declaració responsable conforme s’ha donat
compliment a la condició de decret d’Alcaldia de data 19.11.2007 d’atorgament de
llicència ambiental que establia un programa de correccions i estudi d’impacte i
integració urbanística, documentació que es presenta en data 3.07.2019.
Vist que l’arquitecte Carlos Gimenez Gimenez en data 11 de novembre de 2019
emet nou informe relatiu a l’expedient i diu:
“Registre entrada
Sol·licitant
NIF:
Domicili:
Telèfon:
e-mail
PROJECTE/ Memòria

Detall
construccions existents
Redactor
Visat

Finca (Situació)
(TM Alfarràs)
Identificació cadastral finca
Coordenades UTM:
Superfície finca

ACTIVITAT
MO
Capacitat inicial
Capacitat sol·licitada (final)

2019-E-RC-2425 (data: 3-07-2019)
MBG
8253-S
c/ Castell, 5 (25112) IVARS DE NOGUERA
625 171 311
mbadia24@xtec.cat
ADEQUACIO DE CAPACITAT REAL D’EXPLOTACIO
RAMADERA
PORCINA
EXISTENT
“GRANJA
TARRUELLA”
Ampliació Bassa Purins, sense ampliació resta de
JBP (enginyer tècnic agrícola, num 3256 , CETAFC)
2019/44095 (data 26-04-2019)

Paratge CLOT DE LES BASSES, Polígon 1, Parcel·la 146
25013A001001460000BE
X= 298.582, Y= 4.632.652
2.670 m2 (0,26Ha) (segons fitxa cadastre))

GRANJA TARRUELLA
0310AS
1000 places de porcs d’engreix
1412 places de porcs d’engreix

CLASSIFICACIÓ ACTIVAT
Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (endavant
LPCA) i modificada per la
llei Omnibús 9/2011, de 29 de desembre de la promoció de l’activitat econòmica
Codi:
III.11.1b.ii
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Annex
Grup
Subrup
Detall

III
11
1.b.ii
Cria intensiva , places de porcs d’engreix >200 i fins a 2000
places
Regim de comunicació

estant sotmesa a
PGDR
Informe DARP (sobre PGDR)

Llicencia d’Activitat Atorgada
Declaració Responsable promotor
OBRA
Detall
Autorització CTULL
Estudi Impacte Paisatgístic

LP02270 (GDN 15111, v.8)
favorable, amb condicions (data: 13-05-2019)
Decret d’Alcaldia de data 19.11.2009
aportada, (Compliment de la llicència d’activitat
atorgada)
Nou dipòsit purins (5,40 x 5,40 m) situat al pati
de l’explotació
No s’escau Informe ( per nou dipòsit de
purins)
aportat

INFORME TÈCNIC
OBJECTE INFORME
Autoritzar el inici de l’activitat l’ampliació de l’explotació PORCINA (MO: 0310AS)
situada en la finca del Paratge CLOT DE LES BASSES, Polígon 1, Parcel·la 146, dins del
TM d’ALFARRÀS, un cop aportada la documentació requerida anteriorment
Obra executada
L’obra executada ha consistit en ampliació d’emmagatzematge de purins amb una nova
bassa de (25,40 x 5,40 m) ( en 250 m3) i passarà dels 346 m3, inicials als 596 m3 (finals),
autonomia 4 mesos

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

Sòl No Urbanitzable

Qualificació de Sòl

Zona de sòl agrícola de reg ( art. 51 NSP)
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COMPATIBILITAT URBANISTICA
L’activitat ramadera es un ús admès a de forma general en SNU ) art 47 LUC 1/2010).
Segons el quadre compatibilitats urbanístiques de les NSP de Alfarràs, (art 51 NSP )
L’ACTIVITAT (ramadera porcina) a desenvolupar en aquesta finca es (un ús admès)
COMPATIBLE, amb el planejament urbanístic municipal vigent d’aquest municipi (art 51.
NSP)
OBSERVACIONS
Un cop aportada la documentació requerida anteriorment (esmenada) :
1 Declaració responsable del promotor conforme es dona compliment a la condició
de la Llicència d’activitat anteriorment atorgada (decret d’Alcaldia
19.11.,2007) -col·locació teles ocelleres en finestres
2 Estudi d’impacte i integració paisatgístic
3 No hi ha cap expedient de disciplina urbanística per part d’aquest ajuntament
oberts per aquestes construccions
4 La documentació presentada es CORRECTA i SUFICIENT

CONCLUSIO
Ates els punts anteriors i la documentació presentada ara s’informa FAVORABLEMENT a
la sol·licitud d’inici de l’activitat (i entrada d’animals) sol·licitada per MBG, amb NIF:
78.078.253-S, de l’Ampliació d’activitat ramadera : ADEQUACIO DE CAPACITAT REAL
D’EXPLOTACIO RAMADERA PORCINA EXISTENT “GRANJA TARRUELLA PORCINA
(MO: 0310AS) per una capacitat de 1410 places, a exercir en la finca del:(CLOT DE LES
BASSES) , Polígon 1, Parcel·la 146, dins del TM d’ALFARRÀS)
Examinada la sol·licitud i la documentació presentada, i d’acord amb el que disposa el
Planejament Urbanístic d’aquest Municipi, i altres normes d’aplicació, el tècnic que signa
posa de manifest a l’alcaldia les objeccions i condicionant que s’han descrit anteriorment.”

Vist que en acompliment d’allò establert en l’article 58 del Decret 64/2014 aquesta
ampliació s’ha sotmès a informació pública per termini de 20 dies publicant-se en el
BOP de Lleida número 228 de data 26 de novembre de 2019 i en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament sense que s’hagi presentat cap reclamació ni al·legació al mateix.
Vist que els interessats hauran de fer efectiu el imports corresponents a l’ICIO, la
taxa urbanística, així com el dipòsit de la fiança de 150,00 € requerida per garantir la
correcta gestió dels residus.
Vist l’informe de Secretaria de data 5 de febrer de 2020, la legislació aplicable ve
determinada essencialment en l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme ( modificat per Llei 16/2015
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de
la Generalitat i dels governs local de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica),

Ajuntament de Alfarràs

i articles 71 i següents del Decret 179/1985 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com en l’article 11 del
Reial Decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana).
Igualment, en el mateix informe es fa esment que la tramitació de l’expedient ve
regulada a l’article 49.2 i 3 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i al Decret 64/2014 de 13 de maig pel
qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística.
Instruït degudament l’expedient de la seva raó i de conformitat amb la legislació
vigent en matèria urbanística i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern
Local, fent ús de les facultats delegades pel decret d’alcaldia 152/2019 de 26 de
maig;
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del present acord:
Primer.- Concedir la llicència urbanística que a continuació es relaciona, d’acord
amb les prescripcions i/o condicions indicades en l’informe del tècnic municipal de
data 11 de novembre de 2019 els quals consten a l’expedient i què en aquest acte
s’aproven.
Nom i cognoms: MBG
(GRANJA TORRUELLA)
DNI:
78.078.253-S
Finca:
Paratge Clot de les Bases, Polígon 1, parcel·la 146 (TM Alfarràs)
Ref Cadastral:
25013A001001460000BE
Obra a realitzar: Ampliació Bassa de purins, sense ampliació de la resta de
construccions existents, per adequació de la capacitat real productiva de
l’explotació porcina existent “Granja Tarruella” consistents en l’aprofitament de
les instal·lacions existents sense obra civil, i en l’ampliació de la bassa
d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes existents al T.M d’Alfarràs.
Segon.- Liquidar provisionalment l’impost de construccions, instal·lacions i obres i
la taxa per serveis urbanístics de conformitat amb el següent detall:
Taxa
ICIO
Fiança runes
Autoliquidat
Total pendent

25,00 €
177,67 €
150,00 €
0,00 €
352,67 €
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Tercer.- La concessió d’aquesta llicència queda condicionada al compliment de les
condicions establertes als informes tècnics i jurídics abans indicats.
Quart.- Per la devolució de la fiança a depositar per garantir la correcta gestió de
residus, caldrà que la sol·licitant de la llicència d’obres presenti el certificat
acreditatiu de la gestió de residus, que li haurà de lliurar l’entitat gestoria dels
mateixos i on hi haurà de constar la identificació de l’obra, la quantitat, i el tipus de
residus lliurats.
Cinquè.- Concedir el termini d’un any per iniciar les obres i de tres anys per acabarles a comptar des de la data en què es dicti la resolució, transcorreguts aquests
terminis, si l’obra no ha estat iniciada o finalitzada s’entendrà que ha caducat el
permís.
Sisè.- Notificar als interessats l’acord adoptat, que no tindrà vigència fins
l’abonament del imports liquidats, el qual li serà transcrit per al seu coneixement,
amb els recursos procedents.

Expedient 134/2019. Llicències d'Activitat canvi titularitat Bonarea
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 134/2019
Data: 4 de febrer de 2020
Assumpte: Canvi de titularitat de l’activitat BONAREA.
1.-Antecedents
En data 26 de març de 2019, amb número 1141 es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora EAML, amb
DNI 3996X, a domicili a l’Avinguda Lleida, 3 d’Alfarràs, en la qual es comunicava
canvi de titularitat d’activitat del comerç d’alimentació BONAREA DE GUISSONA,
essent la nova titular la Sra. EAML.
Revisada la documentació presentada s’informa desfavorablement a la suficiència de
la documentació presentada i que acompanya a la sol·licitud del canvi de titular, atès
que manca:
.- Declaració responsable segons model oficial, que es pot descarregar o tramitar a la
següent pàgina web:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/
Comunicacio-de-transmissio-de-llicencia-o-dels-efectes-duna-comunicacio-previa-
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00001
.- Document de traspàs de l’activitat entre el titular anterior i el nou titular.
Vist que s’ha requerit a la nova titular la documentació per tal de donar tràmit al canvi
de l’activitat fins a tres vegades, sense que s’hagi rebut resposta.
2.- Fonaments de dret.
L'article 13.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals (RSCL) indica que les llicències relatives a
les condicions d'una obra, instal·lació o servei seran transmissibles, però l'antic i nou
constructor o empresari hauran de comunicar-ho per escrit a la Corporació, sense la
qual cosa quedaran tots dos subjectes a totes les responsabilitats que es derivessin per
al titular.
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala contenciosa
administrativa, Secció Segona) número 560/2005 de 26 abril afirma en el seu
Fonament Jurídic Cinquè en relació amb el canvi de titularitat de llicències:
« […] El canvi de titularitat no pot donar lloc a la denegació de la rehabilitació
sol·licitada conforme a l'article 13.1 del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, les llicències relatives a les condicions d'una obra, instal·lació o servei seran
transmissibles, però l'antic i nou titular, constructor o empresari hauran de
comunicar-ho per escrit a la corporació, sense la qual cosa quedaran tots dos
subjectes a totes les responsabilitats que es derivessin per al titular».
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar expedient per la denegació del canvi de titularitat de l’activitat de
l’AREA DE GUISSONA, situada a l’Avinguda Catalunya, 5 d’Alfarràs, atès que la
documentació presentada manca autorització d’ambdues parts (anterior i nou
propietari) acceptació del canvi, mitjançant documenta de traspàs i declaració
responsable.
Segon.- Donar un tràmit d’audiència a la interessada per tal que en el termini de
quinze dies hàbil pugui presentar les al·legacions i documents que estimi convenients.
Tercer.- Si en aquest termini no es presenta cap, aquest acord de denegació esdevindrà
definitiu sense ulterior acord notificant-se a la mercantil CORPORACIÓ
ALIMENTARIA GUISSONA, S.A que el canvi de titularitat no ha estat possible als
efectes oportuns.
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Expedient 66/2020. Canvis de nom Servei de Telecomunicacions Einesa Cable,
S.L
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 66/2020
Data: 5 de febrer de 2020
Assumpte: Canvi de nom de l’empresa de servei de Telecomunicacions a
l’Ajuntament d’Alfarràs.
1.- Antecedents
Vist que en data 3 de desembre de 2019, amb número 4155, es va presentar davant el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor RG que
actua en nom i representació de l’empresa SIGMACABLE, S.L. amb NIF B25840885,
en la qual exposa que l’empresa Sigmacable S.L que ofereix actualment el servei de
Telecomunicacions a l’Ajuntament d’Alfarràs, desitja fer un canvi de contracte a nom
d’EINESA CABLE S.L ( amb NIF B25454489), amb els mateixos serveis i condicions
que les acordades actualment, i sol·licita s’efectuiï el canvi mencionat desprès del
venciment de l’última factura emesa FIB/19014 del 2/12/2019.
Vist que actualment l’Ajuntament d’Alfarràs té contractats els serveis de l’empresa
Sigmacable, S.L que facilita el subministrament i la instal·lació d’equips de
connectivitat i veu que han estat implantats a diferents emplaçaments de l’Ajuntament
d’Alfarràs.
Vist que les condicions d’una i l’altra empresa seran els mateixos sense que convïin
les característiques del contracte.
2.- Fonaments de dret
.- Els articles 63, 153, 191, 203, 205 a 207, 208 i la Disposició Addicional Segona 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 97 i 102 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
.- Els contractes administratius solament podran ser modificats per raons d'interès
públic en els casos i en la forma previstos en la Subsecció 4a de la Secció 3a del
Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191,
amb les particularitats previstes en l'article 207 de la citada Llei.

Ajuntament de Alfarràs

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del present acord que diu:
Primer.- Aprovar el canvi de nom de l’empresa SIGMACABLE, S.L (amb CIF
B25840885), a la nova empresa amb canvi de contracte que és EINESA CABLE, S.L (
(amb CIF B25454489), amb els mateixos serveis i condicions que les acordades
actualment amb el servei de telecomunicacions.
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquest acord a ambdues empreses als efectes oportuns.

Expedient 1/2020. Aprovació inicial Projecte ampliació instal·lació elèctrica
escorxador
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 1/2020
Data: 4 de febrer de 2020
Assumpte: Aprovació inicial projecte tècnic ampliació instal·lació elèctrica en
B.T.

1.-Antecedents
Vist que s’ha presentat el Projecte ampliació instal·lació elèctrica en B.T “Escorxador
municipal” Alfarràs.
Vist que l’objecte del projecte es la redacció per tal de legalitzar i inscriure l’ampliació
de la instal·lació elèctrica original de l’escorxador municipal d’Alfarràs i també
descriure, justificar i valorar les obres necessàries per dur a terme l’ampliació de la
instal·lació elèctrica de baixa tensió de les dependències de l’escorxador, amb un
pressupost de 1.175,00 €
Vist que l’actual instal3lació es va realitzar i legalitzar amb l’anterior normativa
(reglament 1974), aquest document ha de servir per justificar el compliment del vigent
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, per tal d’assolir els permisos necessaris
dels Serveis Territorials d’Indústria per a legalitzar la instal·lació elèctrica, i servir de
guia per a efectuar l’esmentada instal·lació.
Vist que el Projecte acompanya estudi de seguretat i salut.
Vist que el projecte ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals.
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2.- Fonaments de dret.
.- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
.- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
.- L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
.- Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
.- Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
.- Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
.- Article 33 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’aprovació del present acord que diu:
Primer.- Aprovar el Projecte ampliació instal·lació elèctrica en B.T “Escorxador
municipal” Alfarràs, que té per objecte la legalització i inscripció de l’ampliació de la
instal·lació elèctrica original de l’escorxador municipal d’Alfarràs i també descriure,
justificar i valorar les obres necessàries per dur a terme l’ampliació de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió de les dependències de l’escorxador, amb un pressupost de
1.175,00 €.
Segon.- Sotmetre aquest projecte aprovat inicialment a informació pública per un d’un
mes, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament durant el qual es pot examinar l’expedient i formular les
al·legacions pertinents en el Registre General de l’Ajuntament, a efectes i de
conformitat amb allò establert en 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.
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Contractes menors
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 110/2020
Data: 10 de febrer de 2020
Assumpte: Expedient de contractació dels serveis actuacions balls de diumenges
febrer 2020
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs ha previst contractar les diferents actuacions per als
balls de diumenge de Febrer de 2020
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa RDI amb DNI 1766D, per un import
de 1.160 € (IVA no inclòs), amb el següent detall:
.- LOBERS ( DIA 2)
.- PANAMA ( DIA 9)
.- ATLANTIC’S (DIA 16)
.- PARIS LA NUIT (DIA 23)
Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector
Públic, estableix que són contractes privats els contractes de serveis d’espectacles.
El seu article 26 disposa que els contractes privats que celebrin les administracions
públiques es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes
específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la
present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament,
aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas,
les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat
contractant. Respecte als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es
regiran pel dret privat.
No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números
1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a
més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la
seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables
les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les
condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels
contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació
harmonitzada.
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Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor privat de
serveis, atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000,00 € (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 objectes una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor de serveis.
2.- Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
1.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
2.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
3.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
4.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
5.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que contradiguin el que disposa la LCSP.
6.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000 de 7 de juliol.
7.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;
Primer.- Adjudicar a l’empresari RDI, amb NIF 1766D el contracte privat de servei
d’espectacles per als Balls de diumenge del mes de febrer per tal d’oferir als veïns
d’Alfarràs uns espectacles musicals.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.403,60 € (mil quatre-cents tres euros amb
seixanta cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 1.160,00 € més 243,60 euros
en concepte d’IVA.
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Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte privat menor de
serveis s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que
tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte
privat de serveis, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, individualment
o conjuntament, superin la xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
1.403,60 €, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020, amb càrrec a la partida
pressupostària 920/22609.
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles
Garcia Guillamon membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i per a la
signatura dels documents corresponents.
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter
trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la
LCSP.
2.- Expedient: 111/2020
Data: 10 de febrer de 2020
Assumpte: Expedient de contractació dels serveis de control d’accessos pel dia
29.02.2020 carnestoltes
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs ha previst contractar els serveis de control d’accés
de la festa de carnestoltes del dia 29.02.2020
Es disposa del pressupost presentat per l’empresa CONTROL I SERVICIOS DE TTC
amb DNI 1540R, per un import de 482,00 € (IVA no inclòs), amb el següent detall:
.- PRESSUPOST PEL DIA 29.02.2020 3 CONTROLADORS
Vist que l’article 25 de la Llei 7/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector
Públic, estableix que són contractes de serveis.
El seu article 26 disposa que els contractes que celebrin les administracions públiques
es regiran en quan a la seva preparació i adjudicació, en defectes de normes
específiques, per les Secció 1a i 2a del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la
present llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desenvolupament,
aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu o, en el seu cas,
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les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat
contractant.
No obstant l’establert en el paràgraf primer, als contractes mencionats en els números
1 i 2 de la lletra a) de l’apartat primer de l’article anterior, els resultaran d’aplicació, a
més del Llibre Primer de la present llei, el Llibre Segon de la mateixa en quan a la
seva preparació i adjudicació. En quan als seus efectes i extinció les seran aplicables
les normes de dret privat, excepte l’establert en els articles d’aquesta llei relatius a les
condicions especials d’execució, modificació, cessió, subcontractació i resolució dels
contractes, que els seran d’aplicació quan el contracte estigui subjecte a regulació
harmonitzada.
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 15.000,00 € (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 objectes una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor de serveis.
2.- Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
1.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
2.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
3.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
4.- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
5.- Articles 273 a 281, del Decret Legislatiu2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que contradiguin el que disposa la LCSP.
6.- Decret 376/1996 de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000 de 7 de juliol.
7.- La Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord;
Primer.- Adjudicar a l’empresari CONTROL Y SERVICIOS DE TTC con DNI 1540R,
el contracte de serveis per 3 controladors d’accessos per la festa de Carnestoltes del
dia 29.02.2020 a Alfarràs.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 582,22 € (cinc-cents vuitanta-dos amb vinti-dos) amb el següent detall: pressupost net: 482,00 € més 101,22 euros en concepte
d’IVA.
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, i que el
contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte
una prestació qualitativament similar a la del present contracte de serveis, que pugui
ser entesa com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la
xifra dels 15.000,00 € durant els darrers dotze mesos.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 583,22
€, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020, amb càrrec a la partida pressupostària
920/22609.
Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles
Garcia Guillamon membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i per a la
signatura dels documents corresponents.
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter
trimestral al perfil del contractant, amb el contingut que determina l’article 63.4 de la
LCSP.
3.- Expedient: 112/2020
Data: 10 de febrer de 2020
Assumpte: Contracte de menor de subministrament per caldera elèctrica de 150
ltrs al CAP.

1.- Antecedents
Vist que per provisió d’alcaldia de data 10 de febrer de 2020 s’ha iniciat l’expedient
per contractar el subministrament d’una caldera elèctrica per l’aigua calenta sanitària
al CAP d’Alfarràs.
Es disposa del 2 pressupostos presentats per l’empresa les empreses següent i els
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imports.
.- AMC: 1.096,00 € (150 ltrs)
.- CIMELEC: 2.312,08 (300 ltrs)

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:
1.- 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.
2.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
3.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
4.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
5.- Articles 273 a 281 del Decret 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.
6.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
7.- 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.
8.- 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.
9.- 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
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d’aquesta Llei.
10.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
L’Alcaldia proposa a l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresari AMC amb DNI 8312E el contracte menor de
subministrament de caldera elèctrica per al CAP d’Alfarràs, que ha deixat de
funcionar.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.326,16 € ( mil tres-cents vint-i-sis amb
setze euros) amb el següent detall: pressupost net: 1.096,00 € més 230,16 € 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
1.326,16 euros, amb aplicació a la partida pressupostària 312/22110.
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: 86/2019
Data: 17 de febrer de 2020
Assumpte: Petició de subvenció per participar en l'edició d'Uniraid 2020 (rally
solidari)
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Vist que en data 22 de gener de 2020, amb número 216, va tenir entrada en el Registre
General de l'Ajuntament d'Alfarràs, instancia presentada pel senyor APG, en al que
exposa que participa en l'edició d'Uniraid, 2020 (rally solidari), i sol·licita ajuda per
dur a terme aquest projecte, pagament inscripció i preparació del cotxe.
L'Alcaldia resta assabentada i aprova la petició de concedir al senyor APG l'import de
500,00 €, per participar en l'edició d'Uniraid 2020, tenint en compte les disposicions
pressupostàries i/o modificacions.

Tràmits urgència
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 24/2019
Data: 10 de febrer de 2020
Assumpte: Subvenció Associació Sporting Pinyana, C.F
1.- Antecedents
Vist que en data 12 de desembre de 2019, amb número 4252 es va presentar davant el
Registre General de l'Ajuntament d'Alfarràs, instancia presentada per l'Associació
SPORTING PINYANA, CF amb CIF G25824989, en el qual es presenta la
documentació corresponent a la justificació de la subvenció sol·licitada per part de
l'Associació .
Vist que de la documentació presentada ha estat objecte de justificació i fiscalització
per part de la Secretaria Intervenció d'acord amb el que les normes legals i
reglamentàries determinen així com les bases d'execució del pressupost 2017,
prorrogat per l'exercici 2020, essent despeses directament relacionades amb l'objecte
social de l'entitat.
L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar la justificació i pagament de l'Associació SPORTING PINYANA,
CF, per un import de 3.000,00 €, restant assabentada.
Segon.- Procedir al pagament del mateix.

2.- Expedient núm.: 62/2020
Procediment: Protecció de la Legalitat Urbanística
Interessat: ASR I MPMP
Data d'iniciació: 02/02/2020
1.- Antecedents
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Vist que en data 23 de maig de 2018, amb número d’entrada 1554, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, notificació del Registre de
Propietat de Balaguer en el qual en compliment d’allò que disposa l’article 28.4 del
Text refós de a Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, R.D.L 7/2015 de 30 d’octubre, es
notifica a l’Ajuntament d’Alfarràs, que en virtut d’escriptura pública atorgada l’11 de
gener de 2018, davant el Notaria de Lleida senyor Pablo Gomez Claveria, ha quedat
inscrit a la finca registral número 2.439 del terme municipal d’Alfarràs, propietat del
senyor ASR, i la senyora MPMP la declaració d’obra nova que es descriu.
Vist que la finca en la qual s’inscriu la declaració d’obra nova és finca urbana però
s’acredita la construcció mitjançant certificació expedida pel Cadastre sense que
consti títol administratiu habilitant o sense efectuar comunicació prèvia a
l’Ajuntament que s’exigeix a la finca de la Carretera de Lleida a Pont de Suert, Avda
Lleida, número 32 d’Alfarràs, finca registral número 2.439.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i segons
Decret de delegació número 152 de data 26 de maig de 2019; i segon l’establert a
l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovats per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre:
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local d’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat física
alterada de les actuacions següents:
“Sobre la finca, ocupando la totalidad de su superfície, existe edificado un EDIFICIO
compuesto de: planta baja, destinada a taller, local caja de escalera y vestíbuo de
acceso a las plantes superiors, con una superfície construïda de cuatrocientos ochenta
y cinco metros, novena y cuatro decímetres cuadrados. Planta altillo, destinada a
trastero, con una superfície construïda de ciento veintitres metros, treinta y ocho
decimetrso cuadrados. Planta primera, destinada a una vivienda y diferentes
elementos comunies, con una superfície construïda de ciento sesenta y siete metros,
doce decímetrso cuadrados. Planta segunda, destinada a una vivienda y diferentes
elementos coumunes, con una supeficie construïda de ciento cincuenta y cuatro
metros, cuarenta y un decímetres cuadrados. Y planta tercera o bajo cubierta,
destinada a trastero y elemetnso comunes, con uns superfície construïda de ciento dos
metros, ocho decímetres cuadrados.” Inscrita en la finca registral número 2.439 del
Registre de Propietat de Balaguer.
Les actuacions aniran encaminades a la determinació de si les obres són legalitzables o
no atès la seva compatibilitat amb l’ordenament i el planejament urbanístic o
determinar si procedeix la prescripció de l’acció de restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic.
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Segon.- Notificar la resolució a l’interessat, atorgant-li audiència per un termini de
quinze dies perquè es presenti en les dependències d'aquest Ajuntament i examini
l'expedient a l'efecte de que pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions
que estimi pertinents, conforme a l'article 112.3 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014 de 13 de maig.
Tercer.- Sol·licitar als serveis tècnics municipals informe respecte a la situació de la
finca objecte d’aquest expedient
Quart.- Remetre comunicació de la incoació del Registre de la Propietat de Balaguer,
perquè es realitzin les anotacions pertinents als efectes oportuns.
3.- Expedient núm.: 72/2020
Provisió d'Alcaldia sol·licitant Informe de Secretaria
Procediment: Protecció de la Legalitat Urbanística
Interessat: ESDS i MAS
Data d'iniciació: 06/02/2020
1.- Antecedents
Vist que en data 30 de gener de 2020, amb número d’entrada 334, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, notificació del Registre de
Propietat de Balaguer en el qual en compliment d’allò que disposa l’article 28.4 del
Text refós de a Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, R.D.L 7/2015 de 30 d’octubre, es
notifica a l’Ajuntament d’Alfarràs, que en virtut d’escriptura atorgada el 18 de
desembre de 2019, davant el Notaria de Lleida don Pablo Gómez Clavería, ha quedat
inscrit a la finca registral número 1.773 del terme municipal ALFARRAS, propietat
dels senyors ESDS amb NIE 9768E i MAS amb NIE 9746T, la declaració d’obra nova
que es descriu.
Vist que la finca en la qual s’inscriu la declaració d’obra nova és una finca rústega,
amb referència cadastral número 25013A004001230000BP, sòl no urbanitzable,
s’incoa expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i segons
Decret de delegació número 152 de data 26 de maig de 2019; i segon l’establert a
l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovats per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre:
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local d’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar expedient de Fora d’ordenació o volum disconforme respecte a la
construcció inscrita en el Registre de la Propietat de Balaguer, finca registral número
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1.773, atès no es donen les circumstàncies d’usos permesos en SNU en aplicació de
l’establert en l’article 47 del TRLUC, no essent legalitzable.
Segon.- Considerar no legalitzables les obres atès que són usos incompatibles amb
l’ordenament i el planejament urbanístic.
Tercer.- Atorgar als propietaris el termini d’audiència de quinze dies hàbils, per tal
que justifiquin si l’habitatge es troba legalment implantat, i si es donen els usos
permesos en SNU per l’article 47 del TRLUC, i si es compleixen les condicions per
que sigui d’aplicació la prescripció de l’acció de restauració de l’article 207 del D.
1/2010 del TRLUC i qualsevol altra qüestió que consideri oportuna. Podrà consultar
l’expedient en dependències municipal i examinar l’expedient a l’efecte de que pugui
al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents, conforme
l’article 112.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014 de 13 de maig.
Quart.- Sol·licitar als serveis tècnics municipals informe respecte a la situació de la
finca objecte d’aquest expedient
Cinquè.- Remetre comunicació de la incoació del Registre de la Propietat de Balaguer,
perquè es realitzin les anotacions pertinents als efectes oportuns.

4.- Expedient núm.: 73/2020
Procediment: Protecció de la Legalitat Urbanística
Interessat: MPF
Data d'iniciació: 06/02/2020

1.- Antecedents
Vist que en data 12 de desembre de 2019, amb número d’entrada 4249, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, notificació del Registre de
Propietat de Balaguer en el qual en compliment d’allò que disposa l’article 28.4 del
Text refós de a Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, R.D.L 7/2015 de 30 d’octubre, es
notifica a l’Ajuntament d’Alfarràs, que en virtut d’escriptura pública atorgada el 26 de
març de 2019, davant el Notari de Tamarite de Lietera senyora Maria Teresa Garcia
Ludeña ha quedat inscrit a la finca registral número 2.058 del terme municipal
d’Alfarràs, propietat de la Sra. MMPF, la declaració d’obra nova que es descriu.
Vist que la finca en la qual s’inscriu la declaració d’obra nova és finca urbana però
s’acredita la construcció mitjançant certificació expedida pel Cadastre sense que
consti títol administratiu habilitant o sense efectuar comunicació prèvia a
l’Ajuntament que s’exigeix a la finca de la Partida Plana a la Carretera de Lleida a
França s/n consistent en la construcció de magatzem.
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Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i segons
Decret de delegació número 152 de data 26 de maig de 2019; i segon l’establert a
l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovats per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre:
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local d’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat física
alterada de les actuacions següents:
“Construcció de magatzem de superfície de dos-cents vuitanta-nou metres
quadrats.” A la Carretera de Lleida a França, sense numero, Partida Plana, en la finca
registral número 2.058
Les actuacions aniran encaminades a la determinació de si les obres són legalitzables o
no atès la seva compatibilitat amb l’ordenament i el planejament urbanístic o
determinar si procedeix la prescripció de l’acció de restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic.
Segon.- Notificar la resolució a l’interessat, atorgant-li audiència per un termini de
quinze dies perquè es presenti en les dependències d'aquest Ajuntament i examini
l'expedient a l'efecte de que pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions
que estimi pertinents, conforme a l'article 112.3 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014 de 13 de maig.
Tercer.- Sol·licitar als serveis tècnics municipals informe respecte a la situació de la
finca objecte d’aquest expedient
Quart.- Remetre comunicació de la incoació del Registre de la Propietat de Balaguer,
perquè es realitzin les anotacions pertinents als efectes oportuns.
5.- Expedient núm.: 74/2020
Procediment: Protecció de la Legalitat Urbanística
Interessat: RJSB
Data d'iniciació: 02/02/2020

1.- Antecedents
Vist que en data 25 de febrer de 2019, amb número d’entrada 723, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, notificació del Registre de
Propietat de Balaguer en el qual en compliment d’allò que disposa l’article 28.4 del
Text refós de a Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, R.D.L 7/2015 de 30 d’octubre, es
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notifica a l’Ajuntament d’Alfarràs, que en virtut d’escriptura pública atorgada en data
29 de gener de 2019, davant el Notari d’Almenar senyor Pedro Rincon de Gregorio,
ha quedat inscrit a la finca registral número 1.624 del terme municipal Alfarràs,
propietat del senyor RJSB, la declaració d’obra nova que es descriu.
Vist que la finca en la qual s’inscriu la declaració d’obra nova és finca urbana però
s’acredita la construcció mitjançant certificació expedida pel Cadastre sense que
consti títol administratiu habilitant o sense efectuar comunicació prèvia a
l’Ajuntament que s’exigeix a la finca de la Travessia Carrer Nou, número 3.
d’Alfarràs.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i segons
Decret de delegació número 152 de data 26 de maig de 2019; i segon l’establert a
l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovats per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre:
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local d’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat física
alterada de les actuacions següents:
“FINCA URBANA. ALMACEN, de una sola planta, sito en Alfarràs, Travesía calle
Nueva, número tres” Inscrita en la finca registral número 1.624 del Registre de
Propietat de Balaguer.
Les actuacions aniran encaminades a la determinació de si les obres són legalitzables o
no atès la seva compatibilitat amb l’ordenament i el planejament urbanístic o
determinar si procedeix la prescripció de l’acció de restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic.
Segon.- Notificar la resolució a l’interessat, atorgant-li audiència per un termini de
quinze dies perquè es presenti en les dependències d'aquest Ajuntament i examini
l'expedient a l'efecte de que pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions
que estimi pertinents, conforme a l'article 112.3 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014 de 13 de maig.
Tercer.- Sol·licitar als serveis tècnics municipals informe respecte a la situació de la
finca objecte d’aquest expedient
Quart.- Remetre comunicació de la incoació del Registre de la Propietat de Balaguer,
perquè es realitzin les anotacions pertinents als efectes oportuns.
6.- Expedient núm.: 77/2020
Procediment: Protecció de la Legalitat Urbanística
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Interessat: RAA
Data d'iniciació: 10/02/2020
1.- Antecedents
Vist que en data 5 de febrer de 2020, amb número d’entrada 430, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, notificació del Registre de
Propietat de Balaguer en el qual en compliment d’allò que disposa l’article 28.4 del
Text refós de a Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, R.D.L 7/2015 de 30 d’octubre, es
notifica a l’Ajuntament d’Alfarràs, que en virtut d’escriptura atorgada el 16 de
desembre de 2019, davant el Notaria de Lleida don Pablo Gómez Clavería, ha quedat
inscrit a la finca registral número 2.616 del terme municipal ALFARRAS, propietat
del senyor RA, la declaració d’obra nova que es descriu.
Vist que la finca en la qual s’inscriu la declaració d’obra nova és una part finca
rústega, amb referència cadastral número 25013A001003770000BW sòl no
urbanitzable, s’incoa expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat
en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i segons
Decret de delegació número 152 de data 26 de maig de 2019; i segon l’establert a
l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovats per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre:
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local d’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Incoar expedient de Fora d’ordenació o volum disconforme respecte a la
construcció inscrita en el Registre de la Propietat de Balaguer, finca registral número
2.616, atès no es donen les circumstàncies d’usos permesos en SNU en aplicació de
l’establert en l’article 47 del TRLUC, no essent legalitzable.
Segon.- Considerar no legalitzables les obres atès que són usos incompatibles amb
l’ordenament i el planejament urbanístic.
Tercer.- Atorgar als propietaris el termini d’audiència de quinze dies hàbils, per tal
que justifiquin si l’habitatge es troba legalment implantat, i si es donen els usos
permesos en SNU per l’article 47 del TRLUC, i si es compleixen les condicions per
que sigui d’aplicació la prescripció de l’acció de restauració de l’article 207 del D.
1/2010 del TRLUC i qualsevol altra qüestió que consideri oportuna. Podrà consultar
l’expedient en dependències municipal i examinar l’expedient a l’efecte de que pugui
al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents, conforme
l’article 112.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014 de 13 de maig.
Quart.- Sol·licitar als serveis tècnics municipals informe respecte a la situació de la
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finca objecte d’aquest expedient
Cinquè.- Remetre comunicació de la incoació del Registre de la Propietat de Balaguer,
perquè es realitzin les anotacions pertinents als efectes oportuns.

7.- Expedient: 34/2020
Data: 10 de gener de 2020
Assumpte: Alta Llar d’Infants
1.- Antecedents.
Vist que en data 4 de desembre de 2019, amb número 4171, va tenir entrada en el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs sol·licitud de la senyora FEE, amb NIE
5378H, per alta al servei de la Llar d’infants municipals “Les Llavoretes”, de AB per
començar el 21 de gener de 2020.
Vist l’informe favorable de la directora de la llar d’infants.
2.- Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; l’article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; i els articles 55
i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos;
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l’aprovació del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’alta a la llar d’infants municipal” Les Llavoretes” pel
curs 2019 -2020 de AB, per començar el 21 de gener de 2020.
Segon.- Aprovar la inscripció en el llibre de matriculacions del servei de la llar
d’infants municipal “Les Llavoretes” pel curs 2019-2020 de l’infant AB.
Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament d’Alfarràs que es notifiqui als
interessats i a la direcció de la llar d’infants.
8.- LLICÈNCIES D'OBRES
Expedient: 399/2019 Llicències d’obres
Data: 3 de febrer de 2020
Assumpte: Llicència d’obres per nou subministrament elèctric a l’Avda de Lleida
79 d’Alfarràs
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1.- Antecedents
En data 23 de novembre de 2019, amb número de registre d’entrada 3995, es va
presentar davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada
pel senyor JMM, que actua en nom i representació de EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES, S.LU, en la qual sol·licita llicència d’obres majors per nou
subministrament elèctric a l’Avinguda Lleida, 79 d’Alfarràs, amb obertura i
tancament de 15 m de rasa i 21 m d’estesa de nou cable subterrani de BT des de
sortida nova del CT LE01365 existent fins a nova caixa a instal·lar pel client al punt
indicat en el plànol adjunt. A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions
tècniques imposin els organismes afectats i el pressupost total de l’obra civil és de
2.716,18 €
Vist que la petició es va traslladar als serveis tècnic que van informar el següent:
“CONCLUSIO
S’informa FAVORABLEMENT a la concessió de la llicencia sol·licitada condicionada a:
Previ a Inici de l’obra, s’ha de presentar en aquest ajuntament:
.- Full d’assumeix del tècnic director (competent) de l’obra.
.- Estudi Basic de Seguretat
( sense haver presentat aquesta documentació no es podrà iniciar l’obra).
En cas d’ocupació de la calçada o la vorera del carrer mitjançant tanques o contenidors de
runa, caldrà demanar la corresponent autorització a l’Ajuntament.
Mentre s’estiguin executant les obres es prendran les mesures de seguretat necessàries per a
evitar danys a tercers: les rases estaran protegides amb tanques de protecció i es col·locaran
senyals d’advertiment de perill: diürna i nocturna (llum) de l’obra
Els residus generats en les obres que no es reciclin es portaran a abocador autoritzat. Els
asbestos (uralita) i amiants es duran a abocadors específics.
En cas de necessitar la col·locació d’una bastida amb una altura de coronament de 6,00 m.
Caldrà aportar una coordinació de seguretat de les obres encarregada a un tècnic.
El promotor haurà d’assumir els costos de reparació dels vials i serveis urbans que puguin
quedar afectats per aquesta construcció, durant un període de 2 anys del termini d’aquesta
obra”.

Vist que la secretaria no té res que oposar, tot tenint en compte la constitució d’una
fiança d’urbanització per la restauració de la vorera tal i com es troba actualment.
2.- Fonaments de dret
Els articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu
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comú de les Administracions Públiques; el Decret legislatiu català 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alfarràs; i el cartipàs municipal.

RESOLC:
Primer.- Atorgar la següent llicència d’obres majors:
Nº Expedient: 399/2019
Sol·licitant: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU ( B82846817)
Responsable: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU
Ubicació de les obres: Avda Lleida, 79 d’Alfarràs
Descripció de les obres: Obertura i tancament de 15 m de rasa i 21 m d’estesa de nou
cable subterrani de BT des de sortida nova del CT LE01365 existent fis a nova caixa a
instal·lar pel client al punt indicat al plànol de l’expedient.
Condicions particulars: Les establertes en la legislació i les establertes pel tècnic
municipal:
Condicions per formalitzar la llicència d’obres.
En cas d’ocupació de la calçada o la vorera del carrer mitjançant tanques o contenidors de
runa, caldrà demanar la corresponent autorització a l’Ajuntament.
Mentre s’estiguin executant les obres es prendran les mesures de seguretat necessàries per a
evitar danys a tercers: les rases estaran protegides amb tanques de protecció i es col·locaran
senyals d’advertiment de perill: diürna i nocturna (llum) de l’obra
Els residus generats en les obres que no es reciclin es portaran a abocador autoritzat. Els
asbestos (uralita) i amiants es duran a abocadors específics.
En cas de necessitar la col·locació d’una bastida amb una altura de coronament de 6,00 m.
Caldrà aportar una coordinació de seguretat de les obres encarregada a un tècnic.
El promotor haurà d’assumir els costos de reparació dels vials i serveis urbans que puguin
quedar afectats per aquesta construcció, durant un període de 2 anys del termini d’aquesta
obra.

Amb apercebiment que un cop finalitzades les obres, s’hauran de notificar mitjançant
una instancia a l’Ajuntament per tal que el tècnic realitzi una visita d’obres i pugui
comprovar que les obres realitzades s’adeqüen a la llicència.
Segon.- Liquidar provisionalment l’impost de construccions, instal·lacions i obres i la
taxa per serveis urbanístics de conformitat amb el següent detall:
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Taxa:
ICIO:
Taxa obertura voreres i
calçades:
Runes:
Auto liquidat

25,00 EUROS
67,90 EUROS
150,00 EUROS
0,00 EUROS
0,00 EUROS

TOTAL PENDENT:

242,90 EUROS

Es notificarà a l’Ajuntament, la data de finalització de l’obra. Acabada l’execució de
les obres es practicarà, si s’escau la liquidació definitiva de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres (ICIO).
Tercer.- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció
adients.
Quart.- Ordenar a la Secretaria Intervenció d’Alfarràs que notifiqui aquesta resolució a
l’interessat amb peu de recursos.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
No hi ha assumptes
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

