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  ACTA  

 

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/3  El Ple  

  

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  21 / de setembre / 2020  

Durada  Des de les 20:04 fins a les 21:10 hores  

Lloc  Localretmeet  

Presidida per  Joan Carles Garcia Guillamon  

Secretari  Lídia Cabrero Abad  

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

40804356X Carlos Gràcia Folguera SÍ 

46574177M Emmanuelle Samper Ortiz SÍ 

78082277Z Gemma Tapia Nadal SÍ 

43711421J Gregori Bitrià Lara SÍ 

48053647T Janice Duarte Garcia SÍ 

78078115S Joan Carles Garcia Guillamon SÍ 

43729252L Jordi Armengol Deza SÍ 

43736129L Kleber Esteve Ramells SÍ 
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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 

  

 

A) PART RESOLUTIVA  

  

 

Aprovació de l'acta 2/2020 de la sessió anterior de data 25 de maig de 2020 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: Ple 2/2020 

Data: 25 de maig de 2020. 

 

  

Atès que l'esborrany de l'acta de data 25 de maig de 2020, pendent d'aprovació per 

aquest òrgan col·legiat s'ha distribuït entre tots els seus membres simultàniament a la 

convocatòria de la present sessió ordinària, se sotmet a votació l'acta 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, i 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 al Ple municipal l'aprovació d'aquesta acta i diu el següent:  

  

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

  

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 2/2020 de data 25 de maig de 

2020, del Ple. 

  

Segon.- Ordenar la seva transcripció al Llibre d'Actes del Ple de l'Ajuntament 

d'Alfarràs 

  

Tercer.- Ordenar a la Secretaria Intervenció 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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Expedient 281/2020. Aprovació del Compte General 2019. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient:  281/2020  

Data: 4 de setembre 2020 

Assumpte: Aprovació Compte General 2019. 

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 26 de juny de 2020, l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Alfarràs va rendir 

els estats i comptes anuals de l’entitat i els va posar a disposició de la Intervenció 

municipal a efectes de formar el Compte General de l’Ajuntament  d’Alfarràs per a 

l’exercici 2019. 

  

Vist que, en data 26 de juny de  de 2020, la Secretaria Interventora de l’Ajuntament 

d’Alfarràs va iniciar el tràmits per formar el Compte General de l’Ajuntament 

d’Alfarràs per a l’exercici 2019 i va evacuar els corresponents informes. 

  

Vist que en data 9 de juliol de 2020, la Comissió Especial de Comptes de 

l’Ajuntament d’Alfarràs va dictaminar favorablement l’aprovació del Compte General 

de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2019. 

  

Vist que es va sotmetre el Compte General de l’Ajuntament per l’exercici 2019, al 

tràmit d’exposició pública, mitjançant anunci publicat al tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament d’Alfarràs i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 136 

de data 16 de juliol de 2020. 

  

Vist que segons consta per certificat de Secretaria sobre el resultat del tràmit 

d’informació pública, en aquests termini d’exposició pública no s’ha presentat cap 

reclamació ni al·legació al mateix. 

  

  

2.- Fonaments jurídics 

Articles del 208 a 212 i 223.3 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 les regles 44 i 51 i 

les disposicions transitòries segona i tercer de l’Ordre HAP/1781/2013  de 20 de 

setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model de comptabilitat local;  

  

 

L’Alcaldia proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord que diu: 
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2019. 

  

Segon.- Remetre i rendir el Compte General de l’Ajuntament d’Alfarràs per a 

l’exercici 2019 degudament aprovat, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i al 

Tribunal de Cuentas. 

  

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

el Compte General de l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2019 aprovat per 

aquest Ple, i realitzi els tràmits adients per rendir aquest Compte General. 

  

Quart.- Publicar, en extracte, aquest acord al BOP de Lleida, als efectes de publicitat i 

general coneixement. 

  

Expedient 189/2019. Aprovació segona addenda al Conveni de col·laboració entre 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 

d'Educació i els Ajuntaments d'Almenar, d'Alfarràs, i d'Alguaire per al Pla 

Educatiu d'entorn curs 2020-2021 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 189/2019 

Data: 15 de setembre de 2020 

Assumpte: Aprovació segona addenda al conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 

d’Educació i els Ajuntaments d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire per al Pla 

Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021 

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 15 de febrer de 2020, es va presentar davant el Registre de 

l’Ajuntament d’Alfarràs la “Segona addenda al Conveni de col·laboració entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació 

i els Ajuntaments d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire per al Pla Educatiu d’Entorn del 

curs 2020-2021 que té per objecte concretar l’import de les despeses destinades al 

desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d’Entorn, 

per al curs acadèmic 2020-2021. 

  

Vist que preveu les aportacions econòmiques del Departament d’Educació així com de 

l’Ajuntament d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire 

  

Vist que aquesta addenda al conveni s’ha d’aprovar pel Ple. 
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2.- Fonaments de dret 

  

Resolució ENS/257/2018 de 7 de febrer, pel qual es fa pública l’adscripció de centres 

educatius. 

  

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

  

L’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar la Segona addenda al Conveni de col·laboració entre l’administració 

de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i els 

Ajuntaments d’Almenar, d’Alfarràs i d’Alguaire per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 

2020-2021 

  

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde Joan Carles Garcia Guillamon, per la signatura de tots 

aquells documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord. 

  

  

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Almenar i l’Ajuntament d’Alguaire i 

al Departament d’Ensenyament als efectes oportuns. 

 

Es pregunta per part del Regidor Kleber Esteve Ramells, si actualment encara es van 

reunint les Comissions. La Regidora Mª Carmen Parra contesta que sí es van reunint 

encara on line. 

 

Es transcriu 
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Expedient 393/2020. Aprovació de l'adhesió a la segona pròrroga del contracte 

basa 2018.02-D1 en l'acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació als ens locals de Catalunya (Exp 2018.02). 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 393/2020 

Anterior: 65/2018 Acord marc 

Data: 4 de setembre de 2020 

Assumpte: Proposta d’acord  de l’Ajuntament d’Alfarràs, d’adhesió a la segona 

pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament de gas 

natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp 2018.02). 

  

1.- Antecedents 

Vist que la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el 

dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i 

Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL 

SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA 

ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars 

i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 

de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

  

Vist que en data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 

contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i 

amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 

  

Vist que mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va 

ser aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el 

contracte de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a 

l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa 

Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica 

en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de 

l’entitat. 

  

Vist que en data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia 

tramitació del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat 

anterior, va acordar adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat 

de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-

D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent 

contracte, en data 31 d’agost de 2018. 

  

Vist que en data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc 

de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019. 

  

Atès que en data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar 

definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc 

de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 

formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.  

  

Vist que els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 

clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 

2018.02-D1. 

  

2.- Fonaments de dret 

.- Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a 

de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
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.- Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 

creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

.- Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 

contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

.- Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 

concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables 

d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera. 

.- Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles 

concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels 

contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 

corresponents documents contractuals. 

  

.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 

Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

  

.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord 

marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 

44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  

 

  

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, l’Alcaldia proposa al Ple Municipal l’adopció del següent 

acord que diu: 

  

Primer.- Disposar l’adhesió de l’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS a la segona pròrroga 

del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas 

natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un 

termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021. 

  

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com a l’Associació Catalana de Municipis i 

Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu 

electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231, 6a 

planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

  

Tercer .- Fer pública aquesta adhesió a la pàgina web. 

  

  

mailto:centraldecompres@acm.cat
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Expedient 79/2018. Aprovació expedient Mutació demanial objectiva d'edifici al 

Carrer Martí Casals número 1 per Museu. 

Favorable Tipus de votació: Nominal 

A favor: 8, En contra: 3, Abstencions: 0, Absents: 0 

 

A favor Emmanuelle Samper Ortiz 

Gemma Tapia Nadal 

Gregori Bitrià Lara 

Joan Carles Garcia Guillamon 

Jordi Armengol Deza 

Margaret Ojeda Ibars 

Maria Carmen Parra Silvestre 

Maria Rosa Gracia Mas 

En contra Carlos Gràcia Folguera 

Janice Duarte Garcia 

Kleber Esteve Ramells 

Abstencions --- 

Absents --- 

Expedient: 79/2018 

Data: 16 de setembre de 2020 

Assumpte: Mutació demanial interna objectiva de bé de domini públic destinat a 

servei públic. 

 

1.- Antecedents 

Vist que la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2019, va aprovar 

inicialment el Projecte bàsic i executiu de reforma interior d’edifici per a Museu 

d’Alfarràs i licitació, que va esdevenir definitiu amb la seva publicació en el BOP de 

Lleida, número 11 de data 17 de gener de 2020, que preveia la reforma interior de 

l’immoble situat al Carrer Martí Casals, número 1 d’Alfarràs, per destinar-lo a servei 

públic de MUSEU.  

  

Vist que en data 16 de setembre de 2020 es va iniciar expedient de mutació demanial 

del bé immoble situat al Carrer Martí Casals, qualificat com bé de domini públic, que 

actualment segons consta en Certificat d’inventari de bens es troba destinat a Centre 

de Rehabilitació, encara que es troba en desús, per destinar-ho a MUSEU. 

  

Vist que en data 16 de setembre de 2020, es va redactar informe de Secretaria en 

relació amb el procediment i la legislació aplicable per dur a terme la mutació 

demanial interna objectiva del bé immoble descrit anteriorment, i s’ha emès certificat 

de l’Inventari de Béns i el certificat de la inscripció del bé a nom de l’Ajuntament 

d’Alfarràs, en el Registre de la Propietat de Balaguer.  
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Vist que s’ha emès també informe del tècnic pertinent. 

  

  

2.- Fonaments de dret. 

  

La legislació aplicable és la següent: 

  

.- Els articles 71 i 72 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, del Patrimoni de les 

Administracions Públiques. 

  

.- L’article 22.2.l) en relació amb el 47.2.n)  i l’article 81 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local. 

  

.- L’article 8 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 

1372/1986 de 13 de juny. 

  

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta 

per la legislació aplicable procedint a la aprovació, per tot això i de conformitat amb 

allò que s’ha fixat en l’article 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de 

novembre, l’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord que diu: 

  

Primer.- Aprovar inicialment el canvi de destinació de l’edifici situat al Carrer Martí 

Casals, número 1 d’Alfarràs, que en endavant serà destinat per MUSEU, en la planta 

baixa, com a mutació demanial interna o objectiva, sense que suposi canvi de la seva 

naturalesa de bé de domini públic, afecte al servei públic. 

  

Segon.- Acordar publicar el presenta acord en el BOP de Lleida, la seu electrònica 

d’aquest Ajuntament d’Alfarràs, i taulers d’edictes de l’Ajuntament, per al públic 

coneixement. 

  

Tercer.- Acordar rectificar en l’Inventari de béns i en el Registre de la Propietat el 

canvi de destinació efectuada en el citat bé immoble municipal. 

  

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents relacionats amb 

aquest assumpte. 

 

 

Es pregunta per part del Regidor d’ERC, Sr. Bitrià, que implicarà aquesta mutació 

demanial, si tindrà alguna limitació per altres activitats.  El Sr. Alcalde aclareix que 

no, ja que aquest espai s’ha plantejat com un espai multidisciplinar, la qual cosa no es 

contradictori amb altres activitats que siguin compatibles amb l’espai. 
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Un cop efectuada la votació es pregunta per part de la Regidora Sra. Samper al Grup 

Municipal PSC, perquè el seu vot en contra i el portaveu Sr. Esteve contesta que  

consideren, que a les escoles,  no és el lloc idoni per situar un museu tèxtil. El Sr. 

Alcalde aclareix que venia de centre de rehabilitació i no d’escoles i que actualment es 

trobava en desús. 

  

Expedient 353/2020. Petició de compatibilitat en l'exercici d'activitats 

professionals 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 353/2020 

Data: 14 de setembre de 2020 

Assumpte: Petició de compatibilitat en l’exercici d’activitats professionals. 

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 7 d’agost de 2020, amb número 2429 es va presentar davant el 

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

de l’Ajuntament d’Alfarràs, la senyora TPO, amb DNI ...5570K, en la que exposa que 

necessita treballar més hores i sol·licita permís per treballar a les tardes de dilluns a 

divendres i dissabtes al matí en empresa privada d’explotació agrícola. 

  

Vist que els membres de les Corporacions Locals hauran d'observar a tot moment les 

normes sobre incompatibilitat i hauran de posar en coneixement de la Corporació 

qualsevol fet que pogués constituir causa d'aquesta. L'exercici d'activitats 

professionals laborals, mercantils o industrials anés de les Administracions Públiques 

requerirà el previ reconeixement de compatibilitat quan la dedicació que ostenti el 

membre en qüestió de la Corporació sigui exclusiva. 

  

Vist que d'acord amb el que es disposa en l'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, 

el personal comprès en el seu àmbit d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant 

substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte 

propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars que es relacionin 

directament amb les quals desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 

destinat. 

  

Vist que en tot cas, el personal comprès en l'àmbit d'aplicació de la Llei 53/1984, 

d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, no podrà 

exercir les activitats següents: 

    

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html#a1
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.- L'acompliment d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per 

compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els assumptes 

en què aquest intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d'intervenir 

per raó del lloc de treball públic. 

  

S'inclouen especialment en aquesta incompatibilitat les activitats professionals 

prestades a persones als qui s'estigui obligat a atendre en l'acompliment del lloc de 

treball públic. 

  

.- La pertinença a Consells d'Administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 

privades, sempre que l'activitat d'aquestes estigui directament relacionada amb les 

quals gestioni el departament, organisme o entitat en què presti els seus serveis el 

personal afectat. 

.- L'acompliment, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o 

societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o subministraments, 

arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector 

públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica d'aquelles. 

  

.- La participació superior al 10 % al capital de les empreses o societats a què es 

refereix el paràgraf anterior. 

  

Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la 

presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la 

jornada setmanal ordinària de treball en les Administracions Públiques només podran 

autoritzar-se quan l'activitat pública sigui una de les enunciades en aquesta Llei com 

de prestació a temps parcial. 

  

  

Vist que els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de 

treball i horari de l'interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi 

de lloc de treball en el sector públic. 

  

L'exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d'excusa en deure de 

residència, a l'assistència al lloc de treball que requereixi el seu lloc de treball o el 

càrrec, ni a l'endarreriment, negligència o descuit en l'acompliment d'aquests. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Els articles 1.3, 11, 12, 14 i 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 

  

.- Els articles 10, 13, 30 a 32 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
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.- Els articles 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local. 

  

.- L'article 8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 

Informació Pública i Bon Govern. 

  

  

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta 

d'acord: 

  

  

Primer.- Reconèixer a TPO, la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat laboral en 

explotació agrícola PUAL FRUITS, en horari de tarda i dissabtes i aquesta no li afecta 

cap de les circumstàncies que fan incompatible l'exercici d'activitats privades 

recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 

  

Segon.- Notificar l'Acord adoptat a l'interessat, el qual haurà de presentar declaració 

de sobre el reconeixement de compatibilitat per a la seva inscripció en el Registre 

d'Interessos corresponent. 

  

Expedient 394/2020. Aprovació de les dues festes locals 2021. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 394/2020  

Data: 4 de setembre de 2020 

Assumpte: Aprovació de les dues festes locals 2021 

  

1.-Antecedents 

Vist que ha estat publicat l’ordre de Festes Locals per a l’any 2021 a Catalunya, del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions 

Laborals, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).  

Vist que per aquest motiu, d’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 

2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 

treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i 

d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues 
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festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, a proposta dels municipis respectius.  

Vist que per aquest motiu l’Ajuntament d’Alfarràs ha de fer arribar les seves propostes 

de festes locals per a l’any 2021, tenint en compte que l’acord de l’Ajuntament ha de 

ser adoptat pel Ple, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 

de juliol. 

Per l’exposat, l’alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord i diu: 

Primer.- Acordar proposar que la data de les dues festes locals del terme municipal 

d’Alfarràs, siguin: 

.- El dia 20 de gener de 2021. 

.- El dia 29 de juny de 2021. 

 

Segon.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya, Departament de 

d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials per al seu coneixement i efectes.  

  

Expedient 156/2020.- Declaració institucional de suport a les dones 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS. 

  

De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una 

data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per 

continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà 

d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions 

públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. 

  

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones encara 

són molt presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això 

es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la 

pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són 

dones. Però les discriminacions no queden aquí. Més d’un 70% dels contractes a 

temps parcials ho són de dones. A més, la bretxa salarial és una realitat que no es tanca 

i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les 

dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, 

en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de 

vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’han superat i segueixen limitant les 

possibilitats d’ascens professional i desenvolupament de les dones. 
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Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 

maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin 

exercir aquest dret lliurement.  

  

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de 

lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Per la qual cosa és 

important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos 

iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi 

uns horaris més racionals. 

  

 Estem immersos en una cultura hetera patriarcal que implica una idea de masculinitat 

molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la 

dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències 

en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem 

de combatre-la, erradicar-la.  

  

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 

seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República 

Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.  

  

  

Per tots aquests motius, TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE l’Ajuntament DE  

L’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS CONJUNTAMENT, proposen d’adopció dels 

següents: 

  
ACORDS: 

  

Primer.- L’Ajuntament d’Alfarràs manifesta el seu compromís per continuar treballant 

pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del 

municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes 

les eines i protocols que tenim a l’abast.  

  

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents 

països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista.  

  

Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 

l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.  

  

Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a 

les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial 

incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols 

de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, 
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de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, 

d’1 de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats 

entre dones i homes a l’àmbit laboral.  

  

Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 

d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra 

enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 

matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral.  

  

Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar 

polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a 

dones grans que viuen soles.  

  

Setè.- Valorar la possibilitat declarar ALFARRÀS com a municipi feminista i adherir-

se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.  

  

Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes 

(per allò de les que organitzen el 8m) del municipi, a Ca la Dona (entenc que com a 

entitat organitzadora del 8m a nivell global, no sé si seria millor posar el nom concret 

de la plataforma, si més no dir-ho), als grups polítics al Parlament de Catalunya, a 

l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.  

  

  

Signats  

  

TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS 

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

Donar compte al Ple, si s'escau dels Decrets d'Alcaldia 

Expedient número Ple-3/2020 

Data: 8 de setembre de 2020 

Assumpte: Donar compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia. 

  

  

En compliment d’allò disposat a l’article 42 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 – Presidència dóna compte al Ple de l’Ajuntament 
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d’Alfarràs de les resolucions adoptades que són les compreses entre els números 

114/2020, de data 21 de maig de 2020, i el 214/2020, de data 6 de setembre de 2020, 

ambdós inclosos. 

  

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

  

  

Núm. Decret Data Contingut 

114/2020 21/05/2020 Notificació Decret convocatòria Ple 2/2020 

115/2020 21/05/2020 Aprovació padró clavegueram any 2020 

116/2020 22/05/2020 Notificació Decret modificació calendari fiscal escombraries 

117/2020 22/05/2020 Contractació personal: vigilant i repartidor 

118/2020 27/05/2020 Arxiu actuacions exp. 74/2020 

119/2020 27/05/2020 Llicència d’obres C/ J. Lladonosa, 11, 1r 

120/2020 28/05/2020 Devolució fiança urbanització Ll. Obres C/ Guixeres, 13 

121/2020 28/05/2020 Aprovació plec clàusules alienació ensulfatadora 

122/2020 28/05/2020 Aprovació pagament nòmines personal maig 2020 

123/2020 29/05/2020 Aprovació projecte art murals Alfarràs 2020 

124/2020 29/05/2020 Aprovació alienació ensulfatadora brigada municipal 

125/2020 29/05/2020 Aprovació projecte obres municipals reforma Pl. S. Pere 

126/2020 29/05/2020 Contracte subministrament banderoles 

127/2020 29/05/2020 Sol·licitud subvenció generalitat estudi geotècnic fàbrica 

128/2020 01/06/2020 Llicència d’obres desplegament xarxa orange 

129/2020 01/06/2020 Llicència d’obres av. Balmes, 7 

130/2020 01/06/2020 Convocatòria JGL 

131/2020 01/06/2020 Aprovació fraccionament rebuts escombraries i clavegueram  

132/2020 02/06/2020 Llicència d’obres C/ Pompeu Fabra, 1 

133/2020 02/06/2020 Adhesió contractació centralitzada servei telecomunicacions 

134/2020 02/06/2020 Aprovació matrícula Llar d’infants curs 2020-2021 

135/2020 03/06/2020 Competències Junta pel Covid-19 

136/2020 04/06/2020 Llicència d’obres av. Balmes, 15, 1r 

137/2020 04/06/2020 Llicència d’obres C/ Tetuan, 8 

138/2020 12/06/2020 Instal·lació bastides per llicència d’obres av. Catalunya, 7 

139/2020 12/06/2020 Instal·lació caseta pirotècnia 

140/2020 13/06/2020 Convocatòria JGL 

141/2020 15/06/2020 Requeriment neteja immoble 

142/2020 16/06/2020 Instal·lació bastida caseta pirotècnia 

143/2020 16/06/2020 Aprovació preinscripció i matriculació Llar d’infants curs 2020-

2021 
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144/2020 16/06/2020 Llicència d’obres av. Catalunya, 20 

145/2020 16/06/2020 Llicència d’obres av. de Lleida, 37 

146/2020 18/06/2020 Aprovació pagament nòmines personal paga extra juny 

147/2020 26/06/2020 Aprovació pagament nòmines personal mes de juny 

148/2020 30/06/2020 Aprovació padró Llar d’infants. 

149/2020 30/06/2020 Concessió administrativa nínxol 

150/2020 30/06/2020 Requeriment neteja solar 

151/2020 01/07/2020 Expedient sancionador per abocaments 

152/2020 03/07/2020 Contractació personal per neteja carrers 

153/2020 03/07/2020 Convocatòria JGL 

154/2020 06/07/2020 Concessió administrativa de columbari 

155/2020 06/07/2020 Aprovació padró escorxador 2n ttre. 

156/2020 06/07/2020 Expedient sancionador per abocaments 

157/2020 06/07/2020 Requeriment per execució d’obres sense llicència 

158/2020 06/07/2020 Expedient sancionador per abocaments 

159/2020 08/07/2020 Convocatòria comissió especial de comptes 

160/2020 08/07/2020 Llicència d’obres C/ S. Sebastià, 10 

161/2020 08/07/2020 Llicència d’obres Av. Balmes, 17 

162/2020 10/07/2020 Llicència d’obres Ctra. De Tamarit, 16, 1r 

163/2020 10/07/2020 Canvi titularitat immoble C/ la Parra, 24 

164/2020 10/07/2020 Canvi titularitat rebuts av. de Lleida, 34, 1r, 1a i cementiri 

165/2020 13/07/2020 Alta gual C/ de la Parra, 24 

166/2020 15/07/2020 Devolució taxes campus alfafutbol 

167/2020 15/07/2020 Matriculació Llar d’infants curs 2020-2021 

168/2020 16/07/2020 Pròrroga contracte vigilant 

169/2020 17/07/2020 Convocatòria Decret JGL 

170/2020 17/07/2020 Sol·licitud informe al Consejo de Empadronamiento 

171/2020 17/07/2020 Canvi titularitat immoble C/ Senyoreles Aser, 12-C 

172/2020 17/07/2020 Aprovació padró Llar d’infants 

173/2020 21/07/2020 Contractació personal laboral eventual agents cívics 

174/2020 23/07/2020 Decret per renúncia i nova contractació agent cívic 

175/2020 27/07/2020 Aprovació pagament nòmines personal mes juliol 

176/2020 31/07/2020 Aprovació pagament nòmines agents cívics juliol 

177/2020 31/07/2020 Canvi titularitats rebuts C/ S. Salvador, 11 

178/2020 31/07/2020 Canvi titularitat rebuts av. Lleida, 2 i av. Balmes, 17 

179/2020 31/07/2020 Canvi titularitat rebuts C/ S. Josep Obrer, 11 

180/2020 03/08/2020 Convocatòria JGL 

181/2020 04/08/2020 Llicència d’obres C/ Sta. Anna, 10 
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182/2020 04/08/2020 Llicència d’obres Camí del Sot d’Andaní 

183/2020 04/08/2020 Llicència d’obres C/ Tetuan, 8 

184/2020 04/08/2020 Llicència d’obres Partida Sot Alfarràs 

185/2020 07/08/2020 Delegació funcions d’Alcaldia  

186/2020 12/08/2020 Llista admesos i data proves plaça cap de la brigada municipal 

187/2020 13/08/2020 Deixar sense efecte el Decret de delegació funcions d’Alcaldia 

188/2020 14/08/2020 Llicència d’obres Av. Catalunya, 37 

189/2020 17/08/2020 Suplència funcions de Secretaria-Intervenció 

190/2020 17/08/2020 Canvi titularitat rebut exaccions C/ del Raval, 5 

191/2020 17/08/2020 Canvi titularitat rebuts immoble C/ M. Brugulat, 2 

192/2020 17/08/2020 Canvi titularitat rebuts immobles Av. Lleida, 16 i nínxols cementiri 

193/2020 19/08/2020 Llicència d’obres C/ Afores 

194/2020 20/08/2020 Baixa padró d’habitants per inscripció indeguda 

195/2020 20/08/2020 Sol·licitud baixa d’ofici del padró d’habitants 

196/2020 21/08/2020 Sol·licitud baixa d’ofici del padró d’habitants 

197/2020 25/08/2020 Alta gual av. de Lleida, 46 

198/2020 27/08/2020 Aprovació pagament nòmines personal agost 

199/2020 31/08/2020 Convocatòria JGL 

200/2020 01/09/2020 Deixar sense efecte Decret suplència de Secretaria-Intervenció 

201/2020 02/09/2020 Canvi titularitat rebuts immoble pl. S. Joan, 2, 4t, 1a 

202/2020 02/09/2020 Padró Llar d’infants agost 

203/2020 03/09/2020 Convocatòria comissió especial de l’aigua 

204/2020 03/09/2020 Canvi titularitat rebuts immoble C/ S. Sebastià, 54 

205/2020 03/09/2020 Llicència d’obres Av. Catalunya, 15 

206/2020 03/09/2020 Llicència d’obres Trav. de l’Horta, 11 

207/2020 04/09/2020 Llicència d’obres Av. Balmes, 51, 1r 

208/2020 04/09/2020 Llicència d’obres av. Balmes, 15, 2n 

209/2020 06/09/2020 Expedient sancionador per abocaments 

210/2020 06/09/2020 Expedient sancionador per abocaments 

211/2020 06/09/2020 Alta gual C/ Nou, 35, Bx 

212/2020 06/09/2020 Alta gual Ctra. De Tamarit, 7, Bx, 01-02 

213/2020 06/09/2020 Baixa rebut manteniment cementiri per duplicitat 

214/2020 06/09/2020 Baixa rebut clavegueram per duplicitat 

215/2020 10/09/2020 Inscripció al R Propietat afectació Leader a l’edifici Museu 

216/2020 11/09/2020 Convocatòria Ple 

  

 

Es dona la paraula als Regidors, el Sr. Esteve demana aclariments dels Decrets 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

117/2020 contractació per repartiment un dia, 125/2020 aclariments sobre l’obra 

prevista a la Plaça Sant Pere, 152/2020 contractació per situacions COVID, de personal 

de neteja. 

 

Es dona la paraula a la Regidora d’ERC, la Sra. Tapia, demana aclariments dels Decrets 

126/2020 contractació banderoles que valora,  que tot i que són molt bonics i tothom 

els té penjats, creuen que moments com els actuals, no es la millor destinació d’aquests 

diners i sol·licita aclariment de quins criteris han utilitzat per aquesta despesa. 

S’aclareix per la Regidora Sr. Ojeda, que aquí s’inclouen la banderes i senyera que 

estaven en mal estat, i banderoles dels carrers, aclareix que han aprofitat per fer-ho 

aquest any que no se celebra la festa major, ja que potser altres no hi ha diners per 

poder compra-ho, sent una manera de fer poble també. La Regidora Sr. Tapia, 

manifesta que ho respecten però valoren que actualment s’haurien de prioritzar els drets 

socials. 

  

Donar compte al Ple de l'Execució Pressupostària, PMP i moviments de Tresoreria 

del 2n trimestre 2020. 

Expedient: 392/2020 

Data: 28 de juliol de 2020 

Assumpte: Donar compte el Ple municipal de l’Execució Pressupostària, PMP, i 

moviments de Tresoreria del 2n trimestre 2020. 

  

1.- Antecedents 

De conformitat amb l’article 207 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 la base 112 de les 

Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament d’Alfarràs corresponent a 

l’exercici 2020; aquesta Secretaria Intervenció de l’Ajuntament,  per via de Presidència, es 

dona compte al Ple de l’Ajuntament d’Alfarràs de la següent informació sobre l’execució 

pressupostària, període mig de  

pagament  i el moviment de la tresoreria municipal: 

  

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020 (A 30/06/2020) 

  
Estat d’ingressos 

  

Econ. Descripció 
Previsions 

inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

Drets 

reconeguts 

nets 

Recaptació 

líquida 

Exercicis 

tancat 

Recaptació 

líquida 

1 Impostos directes 768.500,00 768.500,00 416.095,82 225.890,84 130.010,53 

2 Impostos indirectes 6.000,00 6.000,00 8.149,52 8.149,52 0,00 

3 Taxes, preus públics i 

altres ingressos 
410.900,00 410.900,00 319.128,32 143.552,92 12.272,94 
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4 Transferències 

corrents 
756.930,87 756.930,87 346.224,44 346.224,44 0,00 

5 Ingressos patrimonials 25.050,00 25.050,00 2.110,16 2.110,16 1.122,96 

7 Transferències de 

capital 
187.620,43 187.620,43 0,00 0,00 0,00 

8 Actius financers 9.998,70 198.777,74 0,00 0,00 0,00 

  
Estat de despeses 

  

Econ. Descripció Inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

final 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

Pagaments 

líquids 

Exercicis 

tancats 

Pagaments 

líquids 

1 Despeses de personal 729.400,00 729.400,00 344.815,47 342.486,84 168,37 

2 Despeses corrents en 

béns i serveis 
920.250,00 958.363,79 517.629,72 384.000,50 58.442,45 

3 Despeses financeres 19.300,00 19.300,00 6.771,34 6.754,35 0,00 

4 Transferències 

corrents 
35.100,00 44.616,17 16.170,85 12.306,05 7.599,10 

5 Fons de contingència i 

altres imprevistos 
10.000,00 10.000,00             0,00 0,00 0,00 

6 Inversions reals 353.555,48 494.702,56 65.956,14 5.715,29 2.327,54 

9 Passius financers 97.394,52 97.304,52 49.169,64 49.169,64 0,00 

  

  

MOVIMENTS DE LA TRESORERIA MUNICIPAL 2020 (A 30/06/2020) 

  

  

Saldo inicial (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Saldo final (€) 

508.594,07 994.758,60 990.130,39 513.222,28 

  

  

  

PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2020 (A 30/06/2020) 

  

  

Any 
Tipus de 

període 
Període P.M.P. R.O.Pa. R.O.Pe. 

Total 

pagaments 

(€) 

Total 

pendents (€) 
Caràcter 

2020 Trimestral 02 30,05 16,84 45,54 140.122,96 119.507,69 Definitiu 

  
P.M.P. = Període mig de pagament 
R.O.Pa. = Ràtio operacions pagades 
R.O.Pe. = Ràtio operacions pendents 
  

El Sr. Esteve pregunta a que es deu l’increment de PMP respecte a l’anterior període. La 
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Sra. Samper contesta que aquestes dades són fluctuants.  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

1.- Es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal PSC, Sr. Esteve que 

primerament vol sol·licitar a l’equip de govern que faci un repàs per tot el poble, 

respecte a la situació dels guals, ja que la gent es pot col·locar plaques, no autoritzades 

per l’Ajuntament;  i sol·licita es faci una batuda per identificar-les. El Sr. Alcalde 

manifesta que ho tindran en compte i agraeix l’observació. 

 

2.- Segueix el Sr. Esteve, que diu que es va demanar a la bàscula,  i a la Carretera de 

Balaguer, les baranes de fusta  i encara no estan col·locades. Contesta el Sr. Alcalde 

tot manifestant que ho tenen pendent, ja que esperen també que arribin les del Carrer 

Tetuàn, i altres carrers i fer una comanda general per tal que sigui millor preu. 

 

3.- També el Sr. Esteve comenta que al seu moment es va demanar a Carreteres de la 

Generalitat, instal·lació semafòrica i vol saber com es troba aquesta proposta i si 

segueix en marxa. El Sr. Alcalde aclareix que s’ha canviat el projecte, ja que ara hi 

haurà un polsador al semàfor per demanar pas. Està aprovat i esperant la 

documentació definitiva per col·locar els semàfors. 

 

 

Seguidament es dona la paraula al portaveu del Grup Municipal d’ERC, Sr. Bitrià que 

diu que els hagués agradat realitzar aquest Ple presencialment, ja que és més actiu i es 

potencia la participació, amb més fitback amb els participants. El Sr. Alcalde comenta 

que a ells també els hagués agradat però que ja els membres del Ple som més de deu 

persones, i que per això no es permet aquesta convocatòria presencial per ara. 

 

4.- Sr. Bitrià comenta que respecte a l’assignació pressupostaria de la Festa Major, vol 

reiterar la proposta d’ajudar a tota la població d’Alfarràs, petites, mitjanes empreses, i  

autònoms.. El Sr. Alcalde diu que està d’acord. Amb el programa d’ajuts al comerç es  

van injectar 3.000,00 euros, que han repercutit segons l’Associació de Comerciants en 

més de 25.000,00 € i a més abans d’acabar l’any, volen donar una altra empenta al 

comerç del municipi, amb un nou paquet d’ajuts. 

 

 

Sr. Alcalde vol agrair el recolzament de tots els grups municipals, respecte a les 

missives de queixa i/o reivindicació tant al Sr. Torra, com a la Conselleria d’Economia 

i Empresa, que es va fer respecte a les ajudes i la seva distribució desigual per als 

diferents municipis de la nostra comarca, de la que encara no han tingut resposta. 
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Sr. Bitrià comenta que estan d’acord en ajudar al comerç per suposat,  però hi ha altres 

persones que no són comerç. I per això creuen que aquests diners de la festa major, no 

gastats es podien destinar en ajudes socials. 

 

 

5.- El Grup Municipal d’ERC, també vol suggerir a l’equip de govern que mantingui 

les  patrulles nocturnes. Sr Alcalde manifesta que està totalment d’acord amb aquesta 

valoració i agraeix l’aportació, però actualment no tenen diners per mantenir-ho. La 

idea és que a mesura que passi l’any, mirar si queda partida pressupostària per torna-

ho a implantar. Comenta que en el proper Ple es preveurà una modificació de crèdit de 

uns 30.000,00 per despesa de COVID. 

 

6.- De temes més de carrer el Grup Municipal d’ERC, vol sol·licitar la ubicació d’un 

“pipican”. Igual que es potencia el Programa de solars actius, estaria bé ubicar en 

aquests,  un espai pels gossos. També comenta que es fa necessària la col·locació de 

més papereres, per mantenir el poble net. 

 

Sr. Alcalde comenta que ha arribat una ultima comanda de deu papereres que la 

brigada té pendent de col·locar, desprès d’arreglar la Carretera de l’Avinguda Lleida i 

del cementiri que són les actuacions que ara tenen pendents. L’Alcalde comenta que el 

principal és la conscienciació del veïnat. Per la seva part el Sr. Bitrià mostra la seva 

conformitat però també diu que la seva  tasca com a regidors és posar solucions i 

desprès es podran exigir actuacions. 

 

7.- Sr. Bitrià pregunta també per la repercussió del Graffitis. Contesta la Regidora Sra. 

Gràcia que aclareix, que el cost total dels murals -graffitis són uns 8.000,00 € 

aproximadament. 

 

Sr. Bitrià diu que igual que l’equip de govern valora que no hi ha pressupost per 

segons quines coses, de vegades és qüestió de prioritats. A nivell estètic és molt 

positiu, però complicat de justificar en aquests temps de crisi. 

 

8.- Sr. Bitrià pregunta respecte a la municipalització del servei d’aigua. Pren la paraula 

l’Alcalde que comenta que avui s’ha publicat la campanya per donar a conèixer el 

servei per valorar la millor proposta de municipalització o concessió i la gent ho podrà 

valorar, i desprès votar. 

 

9.- El portaveu d’ERC, pregunta com estan  les pancartes en favor dels presos polítics 

i llibertat d’expressió. Sr. Alcalde diu que es va donar el pas de posar el llaç a la porta 

de l’Ajuntament i aquesta és l’actuació que s’ha cregut necessària.  Sr. Bitrià diu que 

està en una zona bastant dissimulada, i caldria col·locar una, més gran que sigui més 

visual. 
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10.- Finalment pregunta Sr. Bitrià per la situació del Salt d’aigua. Sr. Alcalde aclareix 

que estan esperant un tercer pressupost pels serveis de consultoria per tal que facin 

l’informe final de l’execució de les obres i situació de la concessió. El concessionari 

ha comunicat el final d’obra i l’Ajuntament vol verificar i valorar si s’ha acomplert 

amb allò que establia el Plec de clàusules.  

 

Seguidament torna a demanar la paraula el portaveu del Grup Municipal PSC, Sr. 

Esteve que pregunta pel projecte del Toll del Molí, si es preveu arreglar només la 

teulada o tot l’edifici. L’Alcalde comenta que ara s’ha demanat al Departament de 

Cultura una subvenció per arreglar la teulada però que preveuen arreglar, si es pot, 

aquesta legislatura l’immoble en la seva totalitat. 

  

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


