Ajuntament de Alfarràs

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/5

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

11 / de març / 2020

Durada

Des de les 19:30 fins a les 22:20 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament

Presidida per

Joan Carles Garcia Guillamon

Secretari

Lídia Cabrero Abad

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

46574177M

Emmanuelle Samper Ortiz

SÍ

78078115S

Joan Carles Garcia Guillamon

SÍ

43729252L

Jordi Armengol Deza

SÍ

47680765V

Margaret Ojeda Ibars

SÍ

78078113J

Maria Carmen Parra Silvestre

SÍ

40889751Y

Maria Rosa Gracia Mas

SÍ

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

Aprovació de les actes de les sessions anteriors 3.2020 i 4.2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 3/2020 i JGL 4/2020
Data: 27 de febrer de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de les actes de les sessions de data 10
de febrer de 2020 i de 27 de febrer de 2020 (3/2020 i 4/2020).
Expedient JGL 3/2020 i 4/2020 .- Aprovació, si s'escau de les actes de les sessions
anteriors de data 10 de febrer i 27 de febrer de 2020 (3/2020 i 4/2020)
Atès que l'esborrany de les actes pendents d'aprovació de data 10 de febrer i 27 de
febrer de 2020 ( JGL 3/2020 i 4/2020), 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 3/2020 de data 10 de febrer de
2020, de la Junta de Govern Local.
Segon.- Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent número 4/2020 de data 27 de
febrer 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 actes a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.
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Aprovació factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient: 138/2020
Data: 27 de febrer de 2020
Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
0006/2020.
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, i al que ha
estat aprovat definitivament també per l’exercici 2020, respectivament.
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;
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de següent acord que diu:
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Primer.- Ratificar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions de la
relació de factures número 00006/2020, per un import total de 17.857,00 € euros,
(líquid 17.937,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de
l’estat de despeses del Pressupost 2020.
Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï
la relació de factures número 00006/2020 i les factures aprovades.

Expedient 116/2020. Aprovació del Padró Fiscal escombraries 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 116/2020
Data: 2 de març de 2020
Assumpte: Aprovació de padró fiscal escombraries 2020.
1.- Antecedents
Vist que és necessari procedir a l'aprovació del padró fiscal relatiu al Aprovació padró
fiscal de la Taxa d'Escombraries corresponent a l'exercici 2020, i a fi procedir a la
corresponent recaptació de la Taxa d’escombraries.
La periodicitat dels tributs locals d'exacció obligatòria ha conduït a la seva gestió a
través de padrons o matrícules. Tant la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària com el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la necessitat d'incorporar
totes les dades fiscals i tributaris dels diferents impostos, taxes, etc., en un padró
fiscal.
2.- Fonaments de dret
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els article 23 a 25 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret
939/2005, de 29 de juliol.
Els article 26, 28, 62, 102.3 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Els articles 45 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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Els articles 21.1 f) i s), i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en l'article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
L'Alcaldia proposa l'adopció del present acord que diu:
Primer.- Aprovar el padró d' Aprovació padró fiscal de la Taxa d'escombraries,
corresponent a l'exercici 2020, sent el període voluntari de cobrament d'aquest el
següent: Del 02/03/2020 a 01/05/2020 en primer període voluntari, de 01/07/2020 a
31/08/2020 el segon termini voluntari, i de 01/10/2020 a 01/12/2020 en tercer període
voluntari i acordar liquidar les quotes als interessats en concepte de Taxa
d’escombraries corresponents a l’exercici 2019.
Segon.- Que per part de la Secretaria Intervenció es practiqui la notificació col·lectiva
de les liquidacions i l'anunci de la cobrança en voluntària dels tributs anteriors pels
mitjans habituals i senyaladament a través de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, de conformitat amb el que
disposa l’article 102.3 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributaria i
informar als interessats dels terminis de pagaments.
Tercer.- Informar als interessats que aquesta taxa se’ls domiciliarà i girarà la quota
dins dels 10 primers dies del mes, al compte corrent (IBAN) indicat per l’interessat.
Quart.- Exposar els padrons corresponents pel termini d’un mes, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, els padrons fiscals/ llistes de cobrament
estaran a disposició dels interessats en les oficines de l’Ajuntament. Contra aquesta
liquidació, l’interessat podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament d’Alfarràs, en el termini d’exposició pública, d’acord amb
l’establert a l’article 14.2.c) del Reial Decret legislació 2/2004 de 5 de maç pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de les Hisendes locals.
Cinquè.- Publicar aquest acord al BOP de Lleida, per al públic coneixement.

Expedient declaració de vehicles residus
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Expedient: 278/2019
Procediment: Retirada de vehicles de la via pública.
Data: 4 de març de 2020.
1.- Antecedents
Vist que l’expedient incoat per l’Ajuntament d’Alfarràs, sobre el possible abandó dels
vehicles següents:
Matrícula
Nom titular
L5660AD
8730BXK
CX934XA
T7631AD

FSH
MRT
AWi
ART

DNI
...6181K
...7994K
...8140W

Ubicació vehicle
C/ Parra núm. 8
C/ Nou Travesseres
Avda Lleida, 43
Camí del Sas, 2

2.- Fonaments de dret
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria i de la
conformitat amb l’establert en l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i l’article 42 del Text Refós de la Llei Reguladora dels
Residus de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Declarar com a residu municipal, els vehicles descrits en els antecedents, en
els termes previstos en el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol.
Segon.- Lliurar el vehicles per al seu tractament al Centre Autoritzat de Tractament de
vehicles Desballestaments Fernàndez de Mollerussa, per a la seva destrucció i
descontaminació, instant al centre perquè procedeixi d’acord amb l’article 5 del Reial
Decret 20/2017 de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, i
l’article segon de l’Ordre INT/624/2008 de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa
Electrònica dels Vehicles Descontaminants al final de la seva vida, emeti:
.- Certificat de destrucció
.- Tramiti baixa electrònica definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles de la
Direcció General de Trànsit.
Tercer.- Notificar al titular que el vehicle ha estat declarat residu domèstic i que es
procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles situat a
Mollerussa, per al seu tractament com a tal, i iniciar els tràmits precisos per a la
incoació del corresponent procediment sancionador, si s’escau.
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Expedient 75/2020. Llicències Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 75/2020 Llicències d’obres
Data: 5 de març de 2020
Assumpte: Llicència d’obres majors per Reforma i ampliació de la línia elèctrica
situada al sòl urbà.
1.- Antecedents
Vist que en data 7 de febrer de 2020, amb número de registre d’entrada 466/2020, es
va presentar davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia
presentada per senyor CG que actua en nom i representació de ARNO
INFRAESTRUCTURAS, S.L.U, en que sol·licita llicència d’obres per reforma i
ampliació de la línia elèctrica situada en sòl urbà, amb un pressupost de base
16.135,28 €.
Vist que la petició es va traslladar als serveis tècnic que van informar el següent:
“CONCLUSIO
Ates els punt anteriors ara s’informa FAVORABLEMENT a la llicencia d'Obres Majors
sol·licitada, Condicionada a:

.-Previ a Inici de l’obra, s’ha de presentar en aquest ajuntament

1

2

3

4

1
Full de assumeix del tècnic director (competent) l’obra
2
Estudi Bàsic de Seguretat
3
Coordinador de seguretat ( rasa > 25 ml)
Sense haver presentat aquesta documentació no es podrà iniciar l’obra.
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 (camins) i serveis
urbans que puguin quedar afectats per aquesta construcció, durant un període de 2
anys del termini d’aquesta obra.”

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
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d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alfarràs; vist Decret d’Alcaldia 152.2020 de
data 26 de maig de 2020.
RESOLC:
Primer.- Atorgar la següent llicència d’obres majors:
Nº Expedient: 75/2020
Sol·licitant: ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U
Responsable: ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.LU
Ubicació de les obres: Carrer Carles Riba d’Alfarràs
Descripció de les obres: Reforma i ampliació de línia elèctrica situada en sòl urbà.
Condicions particulars: Les establertes en la legislació i les establertes pel tècnic
municipal:
Condicions per formalitzar la llicència d’obres.
.- Mentre s’estiguin executant les obres es prendran les mesures de seguretat necessàries per a
evitar danys a tercers.
.- En cas que calgui instal·lar una bastida, l’alçada d’aquesta no superarà els 6 metres de
coronament sobre el nivell del carrer, en cas que calgui una altura superior, caldrà presentar el
full de designació de la coordinació de seguretat.
.- No s’aporta document acreditatiu de la disposició de la fiança per a la gestió de residus

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:

Taxa:
ICIO:
Taxa obertura de calçada:
Fiança urbanització:
Auto liquidat

25,00 EUROS
403,38 EUROS
1.140,00 EUROS
1.500,00 EUROS
25,00 EUROS

TOTAL PENDENT:

3.043,38 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).
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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.

Aprovació Bases 1r concurs floral embelliment de balcons i finestres
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: 132/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Aprovació de les bases del primer concurs floral d’embelliment de
balcons i finestres.
Vist que l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alfarràs ha proposat un concurs
per la millora de la qualitat ambiental i estètica del municipi.
Vist que s’han redactat les bases pel 1r concurs floral d’Embelliment de balcons i
finestres que diuen el següent:
“BASES 1R CONCURS FLORAL D’EMBELLIMENT DE BALCONS I FINESTRES
Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alfarràs us convidem a participar
en el Concurs floral d’embelliment de balcons i finestres.
OBJECTIU
L’objecte d’aquest concurs és contribuir a la millora de la qualitat ambiental i
estètica del municipi a través de la implicació ciutadana. Els elements vegetals i
florals contribueixen a generar un entorn urbà més agradable i estètic per poder-ne
gaudir. Mitjançant aquesta iniciativa, pretenem divulgar aquests bons costums als
veïns d’Alfarràs.
PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els ciutadans i ciutadanes que decorin els seus balcons i
finestres de cara al carrer, amb flors i plantes naturals o bé amb flors i plantes
creades amb material de reciclatge.
INSCRIPCIONS
La inscripció per participar en el concurs és gratuïta i es podrà formalitzar
personalment a les oficines municipals en horari d’oficina; de dilluns a divendres de
10:00 h a 14:00 h o bé a través del correu electrònic info@ajuntamentalfarras.cat.
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Des del dia 4 de maig fins al dia 15 de maig ambdós inclosos.
Les dades per fer la inscripció són: nom i cognoms dels participants, DNI, adreça
del/s balcó/ons, o finestra/es engalanada/es, telèfon, correu electrònic i detallar si és
balcó o finestra. De manera voluntària es pot posar un nom a l’obra, balcó o finestra
engalanada, o bé explicar breument el que es vol transmetre.
BASES
Es premiarà el balcó i finestra que a judici del jurat millor compleixi amb els criteris
de valoració.

.- Els balcons i finestres han de ser visibles des del carrer, ja que el jurat els valorarà
des d’allà, sense pujar als habitatges.
.- Les persones participants tindran la llibertat per embellir-los, però sempre
respectant l’entorn (habitatges d’altres veïns, carrer...) i garantint la seguretat. Es
recorda que l’ordenança de civisme vigent d’Alfarràs prohibeix la col·locació de
testos sense la necessària subjecció, que impedeixi la seva caiguda al carrer, així com
penjar-los a la part exterior de les baranes. El reg de testos es farà de tal manera que
no caigui l’aigua al carrer.
(Ordenança de civisme, article 32: “No col·locar els testos i jardineres dels balcons i
finestres de manera que la seva vertical caigui dins del balcó o reposi sobre l’ampit de
la finestra i/o protegir aquests elements per evitar que pugui caure, en especial en
casos de pluja o vents forts”.
.- El balcó o finestra ha de ser visible des del carrer i ha d’exhibir el distintiu (que es
facilitarà a l’Ajuntament) en un lloc visible que servirà al jurat per identificar-lo. De
no complir aquests requisits, el balcó o finestra no serà valorat, i per tant, serà
desqualificat.
JURAT
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alfarràs és qui designa els membres del
jurat. Els criteris de valoració del jurat seran: l’ús de la flor, l’harmonia, el color,
l’originalitat, el disseny, la varietat i els sistemes de reg amb màxim estalvi d’aigua.
El jurat s’encarregarà de seleccionar els guanyadors/es del concurs.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Hi assistirà de forma presencial, sense veu i sense vot, la Regidora de Medi Ambient.
Els propietaris o llogaters dels balcons i de les finestres en concurs permetran
fotografiar-los per facilitar el concurs floral de balcons i finestres. També permetran
que es pugui fer difusió de les fotografies dels seus balcons a les xarxes socials i als
mitjans de comunicació.
CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat qualificador basarà el criteri de puntuació en:
.- Visibilitat des de l’exterior
.- Originalitat i creativitat de la composició
.- Qualitat ornamental
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.- Harmonia i disseny del conjunt
.- Laboriositat
.- Utilització de material de reciclatge
PREMIS
Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les
disposicions legals vigents.
Categoria de balcons
1r premi: 150 EURRÀS
2n premi: 75 € EURRÀS
Categoria de finestres
1r premi: 100 €
EURRÀS
2n premi: 50 € EURRÀS
LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis serà el dia 26 de juny a la Plaça Sant Pere.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna
d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la
resolució inapel·lable del jurat.
Pel fet de participar, el/la participant autoritza a l’Ajuntament d’Alfarràs a difondre
la seva identitat, (nom i dos cognoms), així com la imatge del balcó o finestra
premiats a efectes de comunicar al públic amb general el resultat del concurs, tant a
través de la web (www.ajuntamentalfarras.cat) com a les xarxes socials, com a través
de notes de premsa.
L’Ajuntament d’Alfarràs garanteix el compliment de la normativa de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de
desembre, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves
dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al Concurs de
guarniments de balcons i portalades, segons el que preveuen les bases. L’Ajuntament
es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en
posteriors campanyes de promoció comercial. “
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar les Bases 1r concurs floral d’embelliment de balcons i finestres que
tindrà lloc del dia 4 de maig fins al dia 15 de maig de 2020 ambdós inclosos.
Segon.- Fer públic el present acord als efectes oportuns i per al coneixement públic.

Ajuntament de Alfarràs

Contractes menors
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 141/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Contracte menor de subministrament per instal·lació per tres punts
informàtica Escola Pinyana d’Alfarràs.
1.-Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst contractar els subministrament per la instal·lació per
tres punts informàtica a escola d’Alfarràs.
Per part de l’Alcaldia
subministrament.

s’ha

motivat la necessitat d’aquest contracte de

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol·licitat el següent pressupost:
Contractista
CIMELEC SCCL

Pressupost
894,36 €

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.
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.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000, de 7 de juliol.
.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3
d’aquesta Llei.
.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa CIMELEC SCCL amb NIF: F25377508 el contracte
menor de subministrament “Instal·lació per tres punts informàtica escola Pinyana
d’Alfarràs” que resulta necessari per donar servei d’informàtica a l’escola d’Alfarràs.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 894,36 € (vuit- cents noranta-quatre amb
trenta-sis cèntims) amb el següent detall: pressupost brut: 739,14 € més 155,22 € 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 894,36
euros, d’acord amb el següent detall:
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Anualitat Programa Ecònom Partida
Instal·lació per tres punts informàtica
2020
323
213
escola Pinyana d’Alfarràs
894,36 €
894,36
TOTAL
€
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: 142/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Contracte menor de subministrament per fer una rampa amb xapa
d’alumini.
Abans d'iniciar la proposta del present acord, l'Alcalde Joan Carles Garcia Guillamon
es retira de la sala per tenir vinculació familiar amb una de les empreses.
1.-Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst contractar els subministrament per fer una rampa de
xapa d’alumini tipo estriada de 3 mm de gruix per col•locar-la damunt d’unes peces de
canonades que aniran acollades a terra, preparació i muntatge de les peces de
canonades i de la rampa, preu de materials i de feina.
Per part de l’Alcaldia
subministrament.

s’ha

motivat la necessitat d’aquest contracte de

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol•licitat el següent pressupost:
Contractista Pressupost
FJGG: 1.669,80 €
Instaporta SLU: 1.887,60 €
Metàl·liques Almenar: 1.802,90 €
Disset Odiseo: SL 4.623,00 €
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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
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El Tinent d'Alcalde Jordi Armengol proposa a la Junta de Govern Local el següent
acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa FJGG amb NIF: ...8539T el contracte menor de
subministrament “Fer rampa amb xapa d’alumini tipo estriada de 3 mm de gruix per
col•locar-les damunt d’unes peces de canonades que aniran acollades a terra, i que
resulta necessari per adequar el poliesportiu.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.669,80 € (mil sis-cents seixanta-nou amb
vuitanta cèntims) amb el següent detall: pressupost brut: 1.380,00 € més 289,80 € 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
1.669,80 euros, d’acord amb el següent detall:
AnualitatProgramaEconòmPartida
2020 333 213 Instal•lació rampa poliesportiu 1.669,80 €
TOTAL: 1.669,80 €
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.
S'incorpora l'Alcalde a la valoració dels següent punts.
3.- Expedient: 143/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Contracte menor de subministrament senyals de prohibit llençar
escombraries
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1.-Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst contractar els subministrament per l’adquisició de
senyals de prohibit llençar escombraries.
Per part de l’Alcaldia
subministrament.

s’ha

motivat la necessitat d’aquest contracte de

Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol·licitat el següent pressupost:
Contractista
Soluciones viales
AS

Pressupost
1.344,40 €
1.781,08 €

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.
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.- 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 el següent acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SOLUCIONES VIALES amb CIF: B25589771 el
contracte menor de subministrament “senyals de prohibit llençar escombraries i
complements”, i que resulta necessari per adequar el mobiliari urbà.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 1.626,72 € (mil sis-cents vint-i-sis amb
setanta-dos cèntims) amb el següent detall: pressupost brut: 1.344,40 € més 282,32 €
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
1.626,72 euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat Programa Ecònom Partida
Adquisició de senyals de “prohibit
2020
153
213
llençar escombraries i complements” 1.626,72 €
1.626,72
TOTAL
€
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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
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.

4.-Expedient: 144/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Línia subterrània de baixa tensió camp de futbol

1.- Antecedents
L’Ajuntament ha previst contractar l’execució l’obra titulada " Línia subterrània de
baixa tensió camp de futbol.”
Per part de l’Alcaldia, s’ha motivat la necessitat del contracte per donar servei al
camp de futbol i piscines.
Per a l’execució de l’obra s’han sol·licitat els següents pressupostos:
Contractista
Muntatges Safel S.L
Muntatges Elèctrics Teixidó
Estudios y Montajes Eléctricos

Pressupost
5.218,01 €
5.976,11 €
5.970,42 €

L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
a.- L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la
realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I.
b.- La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que fixa
l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus
o el projecte de l’obra
Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria
civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per
objecte un bé immoble. També es considera «obra» la realització de treballs que
modifiquin la forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic
o natural.
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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 d’obra, atenent
a que l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros (import sense IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista,
altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor d’obres.
La normativa aplicable és la següent:
.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000, de 7 de juliol.
.- 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 el següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa MUNTATGES SAFEL, S.L. amb NIF: B25433186 el
contracte menor de l’obra “Línia subterrània de baixa tensió camp de futbol” que
resulta necessària per donar servei al camp de futbol i piscines.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 6.313,79 € (sis mil tres-cents tretze euros
amb setanta-nou cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 5.218,01 € més
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1.095,78 € en concepte d’IVA
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor d’obra
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, i que el
contractista no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte una
prestació qualitativament similar a la del present contracte d’obra, que pugui ser
entesa com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra
dels 40.000 € durant els darrers dotze mesos.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
6.313,79 euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat Programa Ecònom Partida
Línia subterrània de
2020
165
213
tensió camp de futbol
TOTAL

baixa
6.313,79 €
6.313,79 €

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma.
Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles
Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i
per a la signatura dels documents corresponents.
Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter
trimestral

5.- Expedient: 145/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Obres aigua de reg per intercalar vàlvula en canonada de ramal
piscines de 160 mm diàmetre.
1.- Antecedents
L’Ajuntament ha previst contractar l’execució l’obra titulada " Obres aigua de reg per
intercalar vàlvula en canonada de ramal piscines de 160 mm diàmetre.”
Per part de l’Alcaldia, s’ha motivat la necessitat del contracte per arranjament de les
obres sol·licitades per Canal de Pinyana per arranjament vàlvula.

Ajuntament de Alfarràs

Per a l’execució de l’obra s’han sol·licitat els següents pressupostos:
Contractista
Regs Labrador S.L
Regs Castellnou (RCR)

Pressupost
1.683,04 €
521,53 €

L'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
estableix que són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
a.- L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la
realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I.
b.- La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que fixa
l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus
o el projecte de l’obra
Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria
civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per
objecte un bé immoble. També es considera «obra» la realització de treballs que
modifiquin la forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic
o natural.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor d’obra, atenent
a que l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros (import sense IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista,
altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor d’obres.
La normativa aplicable és la següent:
.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
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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 el següent acord:
Primer.- Adjudicar a l’empresa REGS CASTELLNOU, RCR amb NIF:...49702-E el
contracte menor de l’obra " Obres aigua de reg per intercalar vàlvula en canonada de
ramal piscines de 160 mm diàmetre.” que resulta necessària per l’arranjament de les
obres sol·licitades per Canal de Pinyana.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 521,53 € (cinc-cents vint-i-ú amb
cinquanta-tres cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 431,02 € més 90,51 € en
concepte d’IVA
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor d’obra
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, i que el
contractista no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte una
prestació qualitativament similar a la del present contracte d’obra, que pugui ser
entesa com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra
dels 40.000 € durant els darrers dotze mesos.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 521,53
euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat Programa Ecònom Partida
2020

160
210
TOTAL

"Obres aigua de reg per intercalar
vàlvula en canonada de ramal piscines
de 160 mm diàmetre.”

521,53 €
521,53 €
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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

6.- Expedient: 146/2020.
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Contracte de serveis per arranjament, tractament i ressembra del
camp de futbol
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst contractar els serveis per arranjament, tractament,
punxat, escarificat, ressembra, recebat i adobat de la gespa del camp de futbol.
Per part de l’Alcaldia s’ha de motivar la necessitat del contracte d’arranjament de la
gespa del camp de futbol.
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol·licitat el següent pressupost:
Contractista
Ambients jardineria creativa
Immobles shopping 2016, S.L

Pressupost
6.467,45 €
8.465,00 €

L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un
resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No poden ser
objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent
als poders públics.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de serveis,
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import sense
IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista,
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altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor de serveis.
La normativa aplicable és la següent:
.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000, de 7 de juliol.
.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3
d’aquesta Llei.
.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa AMBIENTS JARDINERIA CREATIVA, JRBR amb
NIF: ...6102D el contracte menor de serveis “per arranjament, tractament, punxat,
escarificat, ressembra, recebat i adobat de la gespa del camp de futbol.” que resulta
necessari per l’arranjament del camp del futbol.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 6.467,45 € (sis mil quatre-cents seixantaset euros amb quaranta-cinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 5.345,00 €
més 1.122,45 € 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
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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
6.467,45 euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat Programa Ecònom Partida
Esports, reparament i instal
2020
340
213
gespa camp de futbol
6.467,45 €
TOTAL
6.467,45 €

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

7.-Expedient: 147/2020
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Proposta publicitària de l’ampliació a servei Premium per tal de
promocionar la població a la web segriatv.cat.
1.- Antecedents
Vist que l’Ajuntament ha previst contractar els serveis publicitaris al Diari Segre.
Per part d’alcaldia, motiva la necessitat del contracte en que s’ha de promocionar la
població a la web segriatv.cat i ampliació del servei Premium
Per a l’execució d’aquest servei s’ha sol·licitat el següent pressupost:
Contractista Pressupost
Gestió Publicitat Segre S.L.U per 707,85 €
L'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
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estableix que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un
resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No poden ser
objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat inherent
als poders públics.
Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a
seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de serveis,
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import sense
IVA).
Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que
certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix contractista,
altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar
a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del
contracte menor de serveis.
La normativa aplicable és la següent:
.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000, de 7 de juliol.
.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.
.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3
d’aquesta Llei.
.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
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L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE SLU el contracte
menor de serveis Proposta publicitària de l’ampliació a servei Premium per tal de
promocionar la població a la web segriatv.cat.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 707,85 € ( set-cents set euros amb vuitantacinc cèntims) amb el següent detall: pressupost net: 585,00 € més 122,85 € en
concepte d’IVA
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de serveis
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, i que el
contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte
una prestació qualitativament similar a la del present contracte de serveis, que pugui
ser entesa com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la
xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze mesos
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 707,85
euros, d’acord amb el següent detall:

Anualitat Programa Ecònom Partida
2020 920 22001 Premsa, revistes i llibres 707,85 €
TOTAL 707,85 €
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
1.- Expedient: 89/2020
Data: 27 de febrer de 2020
Assumpte: Peticions Grup Municipal PSC d’Alfarràs
En data 27 de febrer de 2020 amb número 753, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per Kleber Esteve Ramells que actua
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en nom i representació del GRUP MUNICIPAL DEL PSC D’ALFARRAS, en el qual
sol·licita a l’equip de govern, que faci les gestiona oportunes per tal de que es netegi
tota la zona dels arcs del pont medieval donat que hi han proliferat algues i plantes
aquàtiques avall dels arcs del pont, donada la mala imatge i impressió de deixadesa.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada i realitzarà les actuacions que
cregui necessàries.

2.- Expedient: 154/2020
Data: 28 de febrer de 2020
Assumpte: Peticions fraccionament
En data 28 de febrer de 2020, amb número 755, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per FMB, que exposa l’hi ha arribat
un deute de 1.227,68 € per arrendament d’horts urbans a Guixeres i sol·licita abonar el
deute mensualment i presencialment a les dependències municipals i que es vagi
descomptant el deute. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova la petició
de fraccionament. Els pagament es realitzaran mensualment a les oficines de
l’Ajuntament, amb l’advertiment que en el cas que algun mes no es realitzi pagament
dels imports fraccionats sense previ advertiment s’incoarà expedient de resolució del
contracte d’arrendament de l’hort. En tot cas el deute haurà d’estar abonat en la seva
totalitat abans del 31.12.2020.

3.- Expedient: 155/2020
Data: 28 de febrer de 2020
Assumpte: Peticions fraccionament
En data 28 de febrer de 2020, amb número 757, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per KMER, que exposa que s’ha
requerit el pagament dels horts que té pendents i sol·licita l’ajornament de forma
fraccionada en 8 terminis. La Junta de Govern local resta assabentada i aprova el
fraccionament dels rebuts pendents corresponents a l’arrendament d’horts en 8
pagaments, amb l’advertiment que en el cas que algun mes no es realitza pagament
dels imports fraccionats sense previ advertiment s’incoarà expedient de resolució del
contracte de l’hort.

4.- Expedient: 156/2020
Data: 2 de març de 2020
Assumpte: Peticions grup municipal ERC
En data 2 de març de 2020, amb número de 774, va tenir entrada en el Registre
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General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per Gregori Bitrià Lara que
actua en nom i representació del GRUP MUNICIPAL D’ERC D’ALFARRÀS, el qual
exposa que donat l’incompliment contractual en l’explotació del salt d’aigua de la
fàbrica per part de l’empresa adjudicatària sol·licita saber si s’ha requerit a la mateixa,
alhora que saber quins arguments ha esgrimit i quina sanció té contemplada l’equip de
govern. La Junta de Govern resta assabentada i comunica al Grup municipal d’ERC
que actualment l’Ajuntament per mitjà de l’Alcaldia i el tècnic municipal realitza
visites i inspeccions quinzenals a les obres de la central hidroelèctrica que
posteriorment són informades pel tècnic municipal, per tal de valorar si procedeix o no
aplicar les sancions previstes en el Plec de clàusules i si s’escau quines són les més
adients.

5.- Expedient 156/2020
Data: 2 de març de 2020
Assumpte: Peticions grup municipal ERC
En data 2 de març de 2020, amb número de 776, va tenir entrada en el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per Gregori Bitrià Lara que
actua en nom i representació del GRUP MUNICIPAL D’ERC D’ALFARRAS, el qual
sol·licita es faciliti el registre d’entrades i sortides de tot l’any 2020. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada i aprova la petició.

6.- Expedient 89/2019
Data: 4 de març de 2020
Assumpte: Petició de subvenció per activitat UNIRAID
En data 4 de març de 2020, amb número 803, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per APG, que exposa que aporta
factura corresponent a les despeses generades del rally solidari Uniraid i sol·licita
l’ajuda acordada per l’Ajuntament d’Alfarràs. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada i aprova i acorda el pagament de 500,00 € segons l’establert en la Junta de
Govern Local de data 10 de febrer de 2020.

7.- Expedient 19/2020
Data: 4 de març de 2020
Assumpte: Petició del pavelló poliesportiu
En data 4 de març de 2020, amb número 814, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora CGP, que actua en
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nom i representació del GRUP DE TEATRE L’ACUDIT D’ALFARRAS, que exposa
que com a representant sol·licita el pavelló poliesportiu per l’actuació que farà aquest
grup el dia 13 de juny 2020, durant tot el dia, divendres dia 12 de juny de 2020 de 7 a
9 de la tarda i els dissabtes 6 de juny de 2020 de 4 a 8 i el dia 30 de maig de 2020 de 4
a 8. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova la petició formulada.

8.- Expedient 103/2020
Data: 5 de març de 2020
Assumpte: Petició de fraccionament sanció.
En data 5 de març de 2020, amb número 836, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor NT, en el qual exposa que
ha sigut sancionada amb una multa de 500,00 € i sol·licita el fraccionament dels
rebuts, abonant 50,00 € cada mes. La Junta de Govern Local resta assabentada i
aprova la petició, amb l’advertiment que en el cas que algun mes no es realitza
pagament dels imports fraccionament sense previ advertiment s’incoarà expedient
d’executiva. El primer pagament s’haurà de fer a primers d’abril.

9.- Expedient: 125/2020
Data: 6 de març de 2020
Assumpte: Petició de divulgació e_bando, i pregó
En data 6 de març de 2020, amb número 844, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor RDR que actua en nom i
representació d’AMIGUES I AMICS DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
D’ALFARRÀS, en el qual exposa que volen divulgar la Ruta de l’Aigua a Alfarràs
que tindrà lloc el diumenge 22 de març a partir de les 10 hores i sol·licita fer
divulgació a e_bando i pregó, pàgines web i xarxes amb els documents annexos, i es
reitera en la petició de data 20 febrer, de la que no han rebut resposta. La Junta de
Govern Local resta assabentada i es reitera en l’acord adoptat en la Junta de data 27 de
febrer de 2020.

10.- Expedient: 160/2020
Data: 6 de març de 2020
Assumpte: Petició de fraccionament de rebuts horts.
En data 6 de març de 2020, amb número 842, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor JMCS, en el qual exposa
que té pendents rebuts de pagaments de l’hort municipal i sol·licita el pagament
fraccionat, i pagarà un rebut al més. La Junta de Govern Local resta assabentada i
aprova la petició de fraccionament, amb l’advertiment que en el cas que algun mes no
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es realitzi el pagament dels imports fraccionats sense previ advertiment s’incoarà
expedient de resolució del contracte de l’hort.

11.- Expedient: 161/2020
Data: 6 de març de 2020
Assumpte: Petició de baixa de rebuts d’escombraries per no utilitzar-la.
En data 6 de març de 2020, amb número 843, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor JMMI, en el qual exposa
que disposa d’un pis situat a l’Avda Lleida, 8, 2n que en l’actualitat no té llogaters i
que se li passa la Taxa d’escombraries, que no troba correcte i sol·licita es revisi el
document. La Junta de Govern Local resta assabentada i acorda notificar al propietari
que en aplicació de l’establert a l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de la taxa per
recollida, transport i tractament d’escombraries que són competència municipal
aquesta TAXA té un caràcter obligatori en base als preceptes generals o per disposició
dels reglaments, bans o ordenances de policia d’aquest Ajuntament, meriten la taxa,
encara que estiguin tancats. L’existència d’aquest tipus de serveis permet a
l’Ajuntament percebre’n la taxa, independentment de la utilització, ja que és
obligatòria. Són objecte d’aquesta exacció les taxes per: a) prestació dels serveis de
recollida, transport i tractament final dels residus sòlids derivats dels habitatges, grans
equipaments, despatxos professionals, allotjaments, establiments d’alimentació,
establiments de restauració i altres locals industrials, mercantils i serveis d’acord amb
el que estableix la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants. Per tot
l’exposat es denega la petició de baixa de l’import del rebut. S’acorda notificar aquest
acord a l’interessat als efectes oportuns.

12.- Expedient: 19/2020
Data: 6 de març de 2020
Assumpte: Petició de dispensador de sabó
En data 6 de març de 2020, amb número 846, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada per la senyora COM, en la qual
exposa que en nom de les alumnes terapèutiques i de pilates demanen un dispensador
de paret al wc de sabó, vist que al finalitzar les classes tenen que rentar-se les mans
perquè fan pilates al terra i s’embruten les mans. La Junta de Govern Local resta
assabentada i aprova la petició.

13.- Expedient: 374/2019
Data: 7 de març de 2020
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Assumpte: Petició de documentació corresponent a la fàbrica tèxtil d’Alfarràs.
En data 7 de març de 2020, amb número 857, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor RDR, en ela que exposa
que és investigador del projecte anunciat de forma pública “La memòria històrica de
la industria tèxtil a Alfarràs (el Segrià, Lleida)”, finançat pel Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya i per l’Institut Ramon Muntaner, institucions del
Departament de Cultura, el qual compta amb l’aval científic de la Universitat de
Lleida, i en el qual consta explícitament la consulta de documentació arxivística. Que
la Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents de Catalunya reconeix que les
administracions han de fer possible l’accés universal als documents de caràcter públic
i que en el cas de documents privats, s’ha de garantir i facilitar l’accés als
investigadors, mentre aquests preservin el dret a la intimitat, i sol·licita reproduccions
digitals a color (còpies) dels següents documents consultats, amb fins d’investigació:
Caixa 241:1) 1.1) Carta de Hilaturas Casals, S.A 6/09/1972.1.2) Instància de Hilaturas
Casals, S.A 12/05/1952. 1.3) Proyecto de substitución de turbines y electrificación de
una instalación de fuerza motriz hidroelèctrica para Saltos de Alfarràs S.A 28/01/1950
– 04/02/1950. 2) Caixa 242 (dins plec 1973): 2.1) Carta i document annex grapat de
S.A Viladés 04/07/1973. La Junta de Govern Local resta assabenta i aprova la petició,
l’Ajuntament comunicarà al peticionari quant tingui la documentació preparada.

14.- Expedient: 2020
Data: 9 de març de 2020
Assumpte: Comunicació de l’església Evangèlica Filadèlfia.
En data 9 de març de 2020, amb número 858, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per l’ESGLESIA EVANGELICA
FILADELFIA D’ALFARRÀS, en la que exposa que un cop reunida l’associació a la
qual pertany l’Església Evangèlica Alfarras, es determinar que el responsable
mitjançant el nomenament del col·lectiu de l’església al senyor AJS i per la present es
comunica a l’Ajuntament i es consideri a tots els efectes com a responsable de
l’Església i l’Associació col·lectiva gitana d’Alfarràs al senyor AJS. La Junta de
Govern Local resta assabentada.

15.- Expedient: 85/2020
Data: 9 de març de 2020
Assumpte: Reclamació dels deutes Església Evangèlica
En data 9 de març de 2020, amb número 859, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada per L’ESGLÉSIA EVANGÉLICA
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FILADELFIA, en la que exposa que un cop reconegut el deute pendent amb
l’Ajuntament d’Alfarràs que ascendeix a l’import de 8.750,00 € sol·licita es tingui a
bé considerar el fraccionament del pagament, abonant 50,00 € mensuals fins saldar el
deute. La Junta de Govern Local resta assabentada i aprova la petició de
fraccionament amb l’advertiment que en el cas que algun mes no es realitzi pagament
dels imports fraccionats sense previ advertiment s’incoarà expedient per incompliment
de contracte d’arrendament i es procedirà si s’escau a la revocació del mateix.

16.- Expedient: 162/2020
Data: 9 de març de 2020
Assumpte: Queixa per zona esfondrada.
En data 9 de març de 2020, amb número 861, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per JMMP, en la que exposa que
davant del solar, abans del seu habitatge, al carrer, hi ha una zona esfondrada on es va
connectar la claveguera i sol·licita informació dels motius d’aquest fet i si la
claveguera està connectada. La Junta de Govern Local resta assabentada i acordar que
el tècnic municipal visiti la zona per tal de determinar la situació i si s’ha de realitzar
alguna reparació.

17.- Expedient: 21/2020
Data: 9 de març de 2020
Assumpte: Petició permís per pintar la façana de l’església i la barbacoa.
En data 9 de març de 2020, amb número 863, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor AJS, que actua en nom i
representació de l’ASSOCIACIÓ EVANGÈLICA FILADELFIA, i sol·licita permís
per pintar la façana de l’església i barbacoa. La Junta de Govern Local resta
assabentada i aprova la petició de pintar l’església i denega la col·locació de barbacoa
en espai públic, atès es troba prohibit.

18.- Expedient: 125/2020
Data: 9 de març de 2020
Assumpte: Resposta a les al·legacions d’accés al jardí de la Fàbrica Casals.
En data 9 de març de 2020, amb número 879, va tenir entrada en el Registre General
de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor RDR que actua en nom i
representació d’AMIGUES I AMICS DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
D’ALFARRÀS, en la que exposa que en resposta a la decisió a la sol·licitud d’accés al
jardí de la Fàbrica Casals manifesten que accepten la decisió de l’ajuntament com a
titular de la propietat, però volen manifestar que la Fàbrica Casals és un Bé Cultural
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d’Interès Local i presenta una sèrie de condicionants d’obligat compliment per la Llei
9/1993 del Patrimoni Cultural Català, segons pàgina 1 i 2 (preàmbul), article 3 (punt
1), “Col·laboració entre les administracions”, article 25 (punt 3) “Deure de
preservació i manteniment” i l’article 61(punt 2) “Vista pública i difunció”. En aquests
articles esmentats s’especifica que s’ha de garantir l’accés, visita i difunció al públic
dels béns culturals catalogats i s’ha de garantir l’accés dels especialistes per estudiarlos. L’incompliment d’aquests condicionats consta com a infracció en dita llei (Capítol
II ,règim sancionador). A més, els agradaria puntualitzar que el Jardí de la Fàbrica
Casals no presenta pernill d’esfondraments i que si es preguessin mesures de seguretat
esmentades en l’anterior instància s’evitaria la possibilitat d’accés a les naus en mal
estat .Com a solució provisional volen realitzar la visita i part de l’activitat davant la
porta d’accés al recinte, en l’entorn de la via pública dins el recorregut esmentat en
l’anterior instància i sol·licita còpia de l’informe del tècnic municipal esmentat i el
document escrit on el Departament de Cultura informa que no es pot accedir al Jardí
de la Fàbrica Casals basant-se en l’informe d’un tècnic municipal de l’ajuntament
d’Alfarràs, segons la documentació que l’ajuntament esmenta. Entenen que aquesta
documentació hauria de contenir referències en ferm que avalin la decisió de
l’ajuntament. No entenen perquè una entitat com SOS GOS té l’accés garantit i
l’associació de patrimoni ,no, tot i haver estipulat un dia i hora d’accés concret i
esperen que es resolgui aquesta situació i que l’ajuntament emprengui mesures a llarg
termini perquè es pugui visitar el Jardí de la fàbrica i es puguin fer visites de difunció
del bé catalogat, tal com estableix la llei de patrimoni. La situació ,a més, podria
entendre’s com un tracte diferencial i discriminatori entre entitats. La Junta de Govern
de Local resta assabentada.

19.- Expedient: 24/2019
Data: 11 de març de 2020
Assumpte: Reconeixement de part de la subvenció a l’Associació de Cornetes i
Tambors.
Vist que s’ha presentat la documentació per part de l’Associació de Cornetes i
Tambors per tal de justificar la subvenció a les associacions corresponents a l’exercici
2019. Atès que aquestes factures aportades únicament justifiquen un import
corresponent a 1.073,05 €. La Junta de Govern Local acordar el pagament de la
subvenció per un import de 1.073,05 €.

Tràmits urgència
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Ajuntament de Alfarràs

1.- Expedient: 101/2020
Data: 12 de març de 2020
Assumpte: Llicència d’obres menors Carrer Nou, 58 Alfarràs
1.- Antecedents
En data 25 de febrer de 2020, amb número de registre d’entrada 706/2020, es va
presentar davant el Registre general de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada
per RCQ, en la qual sol·licita llicència d’obres majors per fer una teulada nova a
l’immoble situat al Carrer Nou, 58 d’Alfarràs, amb un pressupost d’execució d’obra
de 1.487,60 €
Vist que la petició es va traslladar als serveis tècnic que van informar el següent:
“CONCLUSIONS:
El Tècnic que subscriu, informa favorablement a l’atorgament de la llicència d’obres menors,
reparació de la teulada d’una edificació existent situada al carrer Nou, núm. 58 d’Alfarràs.
OBJECCIONS I CONDICIONANTS:
Mentre s’estiguin executant les obres, es prendran les mesures de seguretat necessàries per a
evitar danys propis i a tercers.
En cas que calgui instal·lar una bastida, l'alçada d'aquesta no superarà els 6 metres de
coronament sobre el nivell del carrer, en cas que calgui una altura superior, caldrà presentar
el full de designació de la coordinació de seguretat.”

Vist que la secretaria no té res que oposar.

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 text refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries
de planejament del terme municipal d’Alfarràs; i cartipàs municipal

RESOLC:
Primer.- Atorgar la següent llicència d’obres menors:
Nº Expedient: 101/2020
Sol·licitant: RCQ (...4798G)
Responsable: RCQ
Ubicació de les obres: Carrer Nou, 58 d’Alfarràs
Descripció de les obres: Obres consistent en la reparació de la teulada d’una
edificació existent consistents en:
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.- Retirada 40 m2 de teula àrab.
.- Col·locació “onduline”
.- Col·locació teula ceràmica nova.
Condicions particulars: Les establertes en la legislació i les establertes pel tècnic
municipal:
Condicions per formalitzar la llicència d’obres.
.- Mentre s’estiguin executant les obres es prendran les mesures de seguretat necessàries per a
evitar danys a tercers.
.- En cas que calgui instal·lar una bastida, l’alçada d’aquesta no superarà els 6 metres de
coronament sobre el nivell del carrer, en cas que calgui una altura superior, caldrà presentar el
full de designació de la coordinació de seguretat.
.- La llicència d’obres informada, es específica d’una actuació a la façana de l’edificació
existent, al Carrer Nou, 58 d’Alfarràs, sense afectació a la via pública.
.- No s’aporta document acreditatiu de la disposició de la fiança per a la gestió de residus

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:
Taxa:
ICIO:
Runes:
Auto liquidat

25,00 EUROS
37,19 EUROS
150,00 EUROS
212,19 EUROS

TOTAL PENDENT:

0,00 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
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l’interessat amb peu de recursos.

2.- Expedient núm.: 134/2020
Data: 11 de març de 2020
Procediment: Aprovació inicial Projecte de Renovació de la xarxa d’aigua potable
i sanejament del Carrer Sant Sebastià d’Alfarràs
1.- Antecedents
Vist que s’ha redactat el Projecte de Renovació de la xarxa d’aigua potable i
sanejament del Carrer Sant Sebastià d’Alfarràs, redactat per JFC, Arquitecte tècnic
número col·legiat 527, per un import total de 106.000,00 € més 22.260,00 € el que fa
un import total de 128.260,00 €
Vist que l’objecte del projecte consisteix en descriure les actuacions per a la renovació
de la xarxa d’aigua potable i de sanejament del Carrer Sant Sebastià de la població
d’Alfarràs (Lleida).
Vist que la xarxa d’aigua potable, es basteix de canonades de fibrociment de l’època.
En conseqüència, tan la xarxa de clavegueram com la xarxa d’aigua potable del carrer
Sant Sebastià, presenta patologies en forma de ruptura de les canonades , provoquen
fuites d’aigua i afectacions a les edificacions en forma d’humitats.
Vist que les actuacions que es descriuen en el Projecte, són en carrers oberts i tan sols
afecta al vial, per la qual cosa, no es preveu cap element ni situació, que perjudiqui la
viabilitat de l’obra.
Atès que l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió,
aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del
contracte. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan de contractació tret que
estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.
Vist que el tècnic municipals ha informat el present projecte i consta a l’expedient,
amb els apercebiments corresponents.
Vist que l’execució de la present obra es troba finançada parcialment amb una
subvenció de la Diputació de Lleida segons acord de la Junta de Govern de data
14/2018 de data 23 d’abril de 2018 dintre del Pla Extraordinari d’Inversions local de s
la Diputació de Lleida 2017-2018 (Pla de reforç Municipal), per un import
subvencionat de 94.722,61 €.
Vist que per beneficiar-se d’aquesta s’ha de justificar la despesa abans de finalitzar
l’any.
Vist que segons el projecte el termini d’execució de l’obra és d’un mes i que caldrà
iniciar la tramitació del procediment, es valora necessari l’aprovació d’urgència del
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projecte i incoació del procediment de licitació, en aplicació de l’establert en l’article
33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu de les
Administracions públiques.
2.- Fonaments de dret
.- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
.- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
.- L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
.- Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
.- Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
.- Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
.- Article 33 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar el Projecte de Renovació de la xarxa d’aigua potable i sanejament
del Carrer Sant Sebastià d’Alfarràs, redactat per JFC, Arquitecte tècnic número
col·legiat 527, per una import total de 106.000,00 € més 22.260,00 € el que fa un
import total de 128.260,00 €.
Segon.- Sotmetre aquest projecte aprovat inicialment a informació pública per un
termini d’un mes, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de Província de Lleida, i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant els quals es pot examinar l’expedient i
formular les al·legacions pertinents en el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs,
a efectes i de conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si en aquest
termini no es presenten al·legacions ni reclamacions al mateix esdevindrà definitiu
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sense ulterior acord.
Tercer.- Acordar que la Secretaria diligenciï la documentació que obra a l’expedient.

3.- Expedient núm.: 164/2020
Procediment: Actuacions Urbanístiques
Interessat: Ajuntament d’Alfarràs
Data d'iniciació: 11 de març de 2020
1.- Antecedents
Vist que s’ha redactat la Memòria tècnica i valorada de reforma i remodelació de la
Plaça Sant Pere d’Alfarràs, redactada per JFC, Arquitecte tècnic número col·legiat
527, per una import total de 43.079,56 € més 9.046,71 € el que fa un import total de
52.126,27 €
Vist que l’objecte del projecte consisteix en descriure les actuacions i valorar
econòmicament les actuacions a realitzar per l’execució de l’obra.
Vist que la Plaça Sant Pere, és el punt neuràlgic de la població d’Alfarràs, i nucli urbà,
on es concentren nombrosos actes sòcio-culturals i festius al llarg de l’any, a més
d’esser la plaça, on es situa el mercat setmanal. Aquesta es troba bastida per un
paviment, a base de llambordes ceràmiques. Amb el pas dels anys, sobre aquest tipus
de paviment, s’hi observen patologies, que perjudiquen el bon funcionament i ús de la
plaça per part dels usuaris i vianants de la vila.
Atès que l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió,
aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà amb precisió l'objecte del
contracte. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan de contractació tret que
estigui específicament atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica.
Vist que el tècnic municipal ha informat el present projectes i consta a l’expedient,
amb els apercebiments corresponents.
Vist que aquesta obra ha estat objecte de petició a la Diputació de Lleida als ajuts per
inversions que dona continuïtat al Pla Extraordinari d’Inversions Local dins del Pla de
Dinamització Local que es promou per l’any 2019.

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

Ajuntament de Alfarràs

de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
.- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
.- L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
.- Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
.- Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
.- Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
.- Article 33 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Aprovar la Memòria tècnica i valorada de reforma i remodelació de la Plaça
Sant Pere d’Alfarràs, redactada per Jordi Freixa Castaño, Arquitecte tècnic número
col·legiat 527, per una import total de 43.079,56 € més 9.046,71 € el que fa un import
total de 52.126,27 €
Segon.- Sotmetre aquest projecte aprovat inicialment a informació pública per un
termini d’un mes, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de Província de Lleida, i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant els quals es pot examinar l’expedient i
formular les al·legacions pertinents en el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs,
a efectes i de conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si en aquest
termini no es presenten al·legacions ni reclamacions al mateix esdevindrà definitiu
sense ulterior acord.
Tercer.- Acordar que la Secretaria diligenciï la documentació que obra a l’expedient.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
No hi ha

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

