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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/18  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  28 / d’octubre / 2020  

Durada  Des de les 19:30 fins a les 21:30 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  ON LINE 

40889751Y Maria Rosa Gracia Mas SÍ 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
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A) PART RESOLUTIVA  

  

Aprovació de l'acta 17/2020 de la sessió anterior de data 14 d'octubre de 2020 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: JGL 17/2020 

Data: 28 d'octubre de 2020 

Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 14 

d'octubre de 2020 (17/2020) 

  

Expedient JGL  18/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 14 

d'octubre de 2020 (17/2020). 

Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 14 d'octubre de 2020 (17/2020), que per 

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

convocatòria de la present sessió ordinària. 

De conformitat amb els articles 110 i 111 del Decret legislatiu català 2/2003 de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, els articles 109, 110 i 198 a 207 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals;  

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local el següent acord literal que diu: 

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió 17/2020 de data 14 d’octubre de 2020, de la Junta 

de Govern Local. 

Segon.-   Ordenar la seva inscripció al Llibre d'actes de la Junta de Govern Local de 

l'Ajuntament d'Alfarràs. 

Tercer. - Ordenar a la Secretaria Interventora de l'Ajuntament d'Alfarràs que remeti 

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

  

Expedient 457/2020.- Aprovació i pagament de factures 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 
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Expedient: 457/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures 

00028/2020 

  

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 2020, aprovat 

definitivament per l’ajuntament. 

 

Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació de la despesa es la Junta de Govern 

Local en virtut de  Decret d’Alcaldia 135/2020 de data 3 de juny de 2020. 

 

2.- Fonaments de dret. 

 De conformitat amb establert en els articles 213 i 214 del Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i desenvolupades en els articles 18 i 19 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 

pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 

Local; 

 

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

 

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

relació de factures número 00028/2020, per un import total de 31.502,53 € euros, 

(líquid 31.731,56 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de 

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

procedir al pagament si s’escau. 

  

Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï 
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la relació de factures número 00028/2020 i les factures aprovades. 

  

Expedient 411/2020. Protecció de la Legalitat Urbanística. execució d’obres 

consistents en reparació dels cantells de les balconades de la façana principal 

d’una edificació existent. 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 411/2020 

Data: 20 d’octubre de 2020 

Assumpte: Llicència d’obres per execució d’obres consistents en reparació dels 

cantells de les balconades de la façana principal d’una edificació existent. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que amb data 20 d’agost de 2020, va tenir entrada en aquest Ajuntament per mitjà 

d’acta d’inspecció realitzada pel tècnic municipal d’Alfarràs, per la qual es posava en 

coneixement de l’Ajuntament la possible realització d’obres sense comptar amb el 

corresponent títol habilitant i/o sense haver efectuat la comunicació prèvia sobre 

l’immoble situat a l’Avda Lleida, número 19 d’Alfarràs. 

  

Vist que en l’esmentat informe es diu que s’estan portant a terme actuacions de 

reparació dels cantells de les balconades, en els quals s’havien produït despreniments 

del revestiment que basteix els esmentats cantells i que s’estava procedint a la 

reparació dels cantells de les dues balconades de la segona planta i ja s’havien 

executat les tasques de reparació dels cantells de les dues balconades de la primera 

planta. 

  

Vist que la Junta de Govern Local en data 16 de setembre de 2020, va acordar incoar 

expedient per a l’adopció de mesures de restauració de la realitat física alterada de les 

actuacions a l’immoble situat a l’Avda de Lleida, número 19, de reparació de cantells. 

  

Vist que les obres es van considerar legalitzables atès que eren compatibles amb 

l’ordenament jurídics i el planejament vigent. 

  

Vist que es va requerir a l’interessat perquè en un termini de quinze dies sol·licités el 

preceptiu títol habilitant o efectués comunicació prèvia. 

  

Vist que en data 14 d’octubre de 2020, es va presentar sol·licitud de llicència d’obres i 

títol habilitant, i acompanya pressupost de les obres executades. 

  

Vist que s’ha realitzat la liquidació dels imports corresponents a  l’impost de 

construccions, instal·lacions i obres i la taxa per serveis urbanístics, abonades al 
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compte de l’Ajuntament. 

  

Vist que el tècnic municipal informa favorablement a l’atorgament de la llicència 

d’obres, consistents en la reparació dels cantells de les balconades de la façana 

principal d’una edificació existent. 

  

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 

  

  

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

  

Primer.- Atorgar la següent llicència d’obres majors: 

Nº Expedient: 411/2020 

Sol·licitant:  AMRF 

Responsable: AMRF  (...73327P) 

Executa: LlCB, construccions 

Ubicació de les obres: Avda Lleida, 19, d’Alfarràs 

Descripció de les obres: Consistents, en la reparació dels cantells de les balconades 

de la façana principal d’una edificació existent. 

  

Condicions particulars: Les establertes en la legislació i les establertes pel tècnic 

municipal:  

  

.-En cas d’ocupació de la calçada o la vorera del carrer mitjançant tanques o 

contenidors 

de runa, caldrà demanar la corresponent autorització a l’Ajuntament. 

  

.- Mentre s’estiguin executant les obres es prendran les mesures de seguretat 

necessàries per a evitar danys a tercers.  

  

.- 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. 
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Condicions per formalitzar la llicència d’obres. 

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.- Aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres i la 

taxa per serveis urbanístics de conformitat que ja ha estat abonada amb el següent 

detall:  

  

Taxa:                      25,00 EUROS 

ICIO:            13,18 EUROS 

Runes:                  0,00 EUROS   

Auto liquidat 38,18 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.- Procedir al tancament de l’expedient de restauració de la realitat física alterada 

de les actuacions a l’immoble situat a l’Avda de Lleida  número 19 d’Alfarràs, de 

reparació dels cantells de les balconades, en les quals, s’havien produït despreniments 

del revestiment que basteix els esmentats cantells. 

  

Cinquè.- Ordenar a la Secretaria Intervenció d’Alfarràs que notifiqui aquesta resolució 

a l’interessat amb peu de recursos. 

  

  

Expedient 438/2020. Llicències d'Activitat Canvi de titularitat de l’activitat. 

Centre Acadèmic privat 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 438/2020 

Data: 20 d’octubre de 2020 

Assumpte: Canvi de titularitat de l’activitat Centre Acadèmic privat 
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1.-Antecedents 

Vist que en data 16 d’octubre de 2020, amb número 3116, es va presentar davant el 

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

MGB, amb DNI ...0672G, amb domicili a efecte de notificacions en l’Avda Lleida 

número 11 d’Almenar, en la que es comunica canvi de titularitat d’activitat consistent 

en “Centre Acadèmic privat” situat al Carrer Nou, 17, baixos, de la població 

d’Alfarràs, essent la nova titular la Sra. Marta Grau Baró. 

  

Vist que traslladada als serveis tècnic han informat favorablement al canvi de 

titularitat de l’activitat consistents en “Centre Acadèmic privat”, amb el següent 

detall: 

  

“SOL·LICITANT: Sra. MGB. 

DESCRIPCIÓ: Canvi de titularitat de l’activitat consistent en “Centre Acadèmic privat”, 

situat al carrer Nou, núm. 17 - baixos, de la població d’Alfarràs.  

Es tracta d’un centre acadèmic privat dedicat a: 

*) Classes d’ensenyament d’idiomes. 

*) Classes de reforç de Primària, Secundaria i Adults. 

*) Classes d’informàtica. 

*) Servei de logopèdia. 

  

EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT: C./ Nou, núm. 17 - baixos – 25120 Alfarràs. 

  

INFORME TÈCNIC: 

  
Titular anterior: Sra. MMG, amb NIF ...4618R i domicili al carrer Sant Nicolau núm. 26 

d’Alfarràs. 
Nou titular: Sra. MGB, amb NIF ...0672G i domicili a l’Av. Lleida núm. 11, 6è-E d’Almenar. 

  
Documentació aportada:  

.- Comunicació de canvi de titularitat d’activitats. 

.- Aclaració que el canvi de titularitat no implica la realització d’obres en el local on es porta 

a terme l’activitat. 

.- Co ntracte de lloguer del local situat al carrer Nou núm. 17, baixos d’Alfarràs. 

.- Assegurança de responsabilitat civil. 

  
Compatibilitat urbanística:  
Classificació del sòl:    Sòl urbà 

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

L’activitat de Serveis de ensenyament privat, situada a un local de planta baixa al carrer Nou, 

17, d’Alfarràs, es compatible amb els usos permesos a les NSP d’Alfarràs: 
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Residencial en totes les seves modalitats. 

X Comercial. 

X Administratiu. 

Sanitari i geriàtric. 

X Cultural, polític – social, religiós. 

Industries no classificades. 

Oci, temps lliure i esbarjo. 

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

l’immoble. 

  
Classificació de l’activitat:  
Activitat Classificada dins l’Annex I: Règim de Comunicació: 
  

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

en “Centre Acadèmic privat”, situat al carrer Nou, núm. 17 – baixos, de la població 

d’Alfarràs, de l’actual titular la Sra. MMG, al nou titular la Sra. MGB.” 
  

Vist que la secretaria no té res a objectar respecte al canvi de titularitat de la llicència 

d’activitat per centre acadèmic privat per classes d’ensenyament, reforç, informàtica, 

logopèdia, i altres compatibles. 

  

  

2.- Fonaments de dret 

Els articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu 

comú de les Administracions Públiques; el Decret Legislatiu català 1/2010 de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei d’urbanisme; les Normes subsidiàries 

de planejament del terme municipal d’Alfarràs, i el Decret d’Alcaldia número 

152/2019 de data 26 de maig de 2019. 

  

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

  

Primer.- Aprovar el canvi de titularitat de la llicència d’activitat de “Centre Acadèmic 

privat” 

Nº Expedient: 438/2020 

Titular: MGB (DNI ...0672G) 

Responsable: MGB 

Ubicació d’activitat: Carrer Nou, 17, baixos, d’Alfarràs. 

Referència cadastral: 8242561BG9384S0001WY 

Superfície activitat: Menys de 120 m2 

Activitat: Ensenyament 

  

Segon.- Aprovar la liquidació de  la taxa de canvi de titularitat regulada en 
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l’Ordenança Fiscal número 10 per tramitació de documents, autoritzacions 

administratives i llicències, i per la tramitació i comprovació de declaracions 

responsables i comunicacions prèvies, per un import de 50,00 €, que ja ha estat 

abonada. 

  

Tercer.- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció 

adients. 

  

Quart.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns, amb peu de 

recursos. 

  

  

Expedient 450/2020. Serveis Públics. Petició de cubells per activitat serradora de 

llenya. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 450/2020 

Data: 21 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició de cubells per activitat serradora de llenya. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 8 octubre de 2020, amb número 3052, va tenir entrada en el Registre 

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

DNI ...7425G, en el que sol·licita els cubells de la brossa per primera vegada perquè 

esperant la carta corresponent, no ha arribar mai per fallo de l’Ajuntament i demana 

que no es cobrin donat que no és fallo seu, la seva activitat en la serradora de llenya 

està donada d’alta al 73 i es troba situada a l’Avda Lleida, 85 baixos. 

  

Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica on consta el titular de l’immoble de 

l’Avinguda Lleida número 85 baixos. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

Vist l’establert al Text refós de la Llei 7/1985 Reguladora de bases de règim local  

  

Vist Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals,  

  

Vist el 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 
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Vist allò disposat en el Capítol I del Títol III del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 

qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals pel que fa a l’ús privatiu d’un 

bé de domini públic. 

  

Vist allò disposat en la disposició Addicional 2a de la Lleida de 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, 

  

Per tot això, Decreto, 

  

Primer.- Aprovar donar d’alta per l’exercici de l’any 2020 en concepte d’exaccions 

d’escombraries l’activitat l’immoble situat a l’Avda Lleida, número 85 baixos a favor 

de la titular de l’activitat segons indica la senyora ELLE, amb DNI ...7425G, i que és: 

  

ANY  ESCOMBRARIES i 

CLAVEGUERAM 

2020 139,00€ i 30,00 € 

  

  

Segon.- Aprovar donar d’alta i generar els rebuts per l’exercici 2016, 2017, 2018 i 

2019 en concepte d’exaccions ( escombraries i clavegueram) a nom de la senyora 

ELLE 

  

ANY ESCOMBRARIES I CLAVEGUERAM 

2016 86,00 i 23,00 

2017 86,00 i 30,00 

2018 93,00 i 30,00 € 

2019 123,00 i 30,00 € 

  

  

  

Tercer.- Notificar que els imports que s’hauran d’abonar a part pels contenidors són: 

  

             

Número contenidors Volum contenidor Preu 

1 pic 120 53,44 

1 envasos 120 53,44 

1 vidre 40 18,27 

1 resta 120 53,44 

  TOTAL 178,59 
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Quart.- Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió ordinària que se 

celebri. 

  

Expedient 454/2020. Sancionador Mediambiental i d'Activitats. Incoació 

expedient per abocament Camí del riu. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient núm.: 454/2020 

INICIACIÓ D'OFICI: Ordre Superior 

Procediment: Sancionador Mediambiental i d'Activitats 

Interessat: BC 

Data d'iniciació: 22/10/2020 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Alcaldia de conformitat amb els articles 63.1 i 60.2 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ha 

tingut constància de l’abocament il·legal i descontrolat d’escombraries al Camí del 

Riu, de documents de la seva propietat. 

  

2.- Fonaments de dret 

Examinada la documentació que acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb l'article 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb els articles 49.3 

i 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, i amb l'article 

21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

  

RESOLC:  

Primer.- Incoar expedient sancionador d'infracció administrativa en relació als 

següents fets:   Abocament  en el Camí del Riu. 

En conseqüència, els fets referenciats es consideren constitutius d'infracció 

administrativa consistent en: 

Infracció: Llençar o abandonar, a tot el terme municipal, qualsevol 

mena de productes o portar a terme activitats que tinguin 

l’efecte d’embrutar, degradar o contaminar les vies públiques 

i els espais públics. 

Tipificació: GREU 

Referència normativa: Article 32.2.f 

Possible sanció: 500,00 € 

  

Segon.- Nomenar com a instructor del procediment sancionador Lidia Cabrero Abad, , 

Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs i comunicar-li aquest nomenament, 
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indicant que s'haurà d'estar a allò que s'ha fixat sobre abstenció i recusació en els 

articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Tercer.- Una vegada finalitzada la instrucció del procediment, es remetran les 

actuacions a l'òrgan competent per resoldre, que serà l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, 

en virtut dels articles 49.3 i 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls 

Contaminats, en relació amb l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 

de les Bases del Règim Local. 

  

Quart.- Notificar la iniciació del Procediment als interessats, i emplaçar-los per un 

termini de DEU DIES HÀBILS  per presentar al·legacions i proposar proves 

concretant els mitjans de què pretenguin valer-se, quedant el Procediment a la seva 

disposició en les oficines municipals. 

   

Cinquè.- Advertir que, iniciat el procediment sancionador, si l'infractor reconeix la 

seva responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se 

li aplicarà una reducció de 20%  sobre l'import de la sanció que pogués correspondre, 

sempre que deixi constància del seu desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs 

en via administrativa contra la sanció. L'efectivitat de les citades reduccions estarà 

condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via 

administrativa contra la sanció. 

  

Sisè.- Notificar al denunciant la incoació del procediment sancionador. 

  

Contractes menors 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient: 467/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Contracte de serveis per la redacció del projecte per Ampliació del 

cementiri municipal d’Alfarràs 

  

1.- Antecedents 

L’Ajuntament ha previst contractar el servei corresponents a la redacció del Projecte 

per l’ampliació del cementiri municipal d’Alfarràs. 

  

Vist que ja es disposa de tres pressupostos, per tal de determinar el més adient a les 

necessitats que s’adaptin a l’objecte del servei que es necessita.  

  

Aquest servei resulta necessari ja que l’Ajuntament d’Alfarràs té previst executar un 

projecte per tal d’ampliar el cementiri municipal, davant la necessitat de dotar de 
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nínxol l’actual que es troba gairebé complert, essent un servei essencial per al nostre 

poble amb lo que queda justificada la idoneïtat i necessitat de la contractació del 

servei. 

  

Vist que l'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 

prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 

l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què 

l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. 

No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de 

l’autoritat inherent als poders públics. 

  

Vist que s’han demanat tres pressupostos que són: 

  

⚫ BRD I ASSOCIATS, ARQUITECTES CONSULTORS, S.L.P,: CIF B62527288 

(Import 5.073,91 € sense IVA)  

⚫ EMM: NIF ...5641H, (Import 5.486,01 € sense IVA)  

⚫ ESEBE ARQUITECTURA, S.L.P: NIF B25682485 (Import 5.567,61 € sense 

IVA)  

Vist que s’ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment 

legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de 

serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import 

sense IVA). 

  

Vist que ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de 

consignació pressupostària suficient en la bossa de vinculació, encara que es recomana 

una modificació de crèdit per dotar a la partida pressupostària de consignació, per 

atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que certifica que durant els 

darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes menors 

que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte, 

que individualment o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis. 

  

2.- Fonaments de drets 

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 

del règim local. 

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 
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.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000, de 7 de juliol.  

.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.  

.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5  de 

novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3 

d’aquesta Llei. 

.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 

  

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

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa BRD I ASSOCIATS, ARQUITECTES CONSULTORS 

S.L.P  amb CIF B62527288 el contracte menor de serveis de “REDACCIÓ DEL 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL D’ALFARRÀS FASE 1A 

”, per un import de 5.073,91 €, sense IVA,  que resulta necessari  davant la necessitat 

de dotar de nínxol l’actual que es troba gairebé complert, essent un servei essencial 

per al nostre poble amb lo que queda justificada la idoneïtat i necessitat de la 

contractació del servei.  

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 6.139,43 €  € (sis mil cent trenta-nou, amb 

quaranta-tres euros) amb IVA inclòs. 

  

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 

6.139,43  euros, d’acord amb el següent detall: 
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Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 

  

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral. 

  

  

2.- Expedient: 468/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Contracte de serveis pels treballs de consultoria i assistència tècnica 

respecte al servei d’abastament d’aigua potable al municipi d’Alfarràs. 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament ha previst contractar el servei corresponents en els treballs de 

consultoria i assistència tècnica respecte al serveis d’abastament d’aigua potable al 

municipi d’Alfarràs, que preveu: 

  

.- Previsió de l’import i els conceptes econòmics de la liquidació del vigent contracte 

de concessió. 

  

.- Anàlisis de les necessitats d’inversió de les instal·lacions afectes als serveis 

municipals d’abastament d’aigua potable a curt, mitjà i llarg termini. 

  

.- Finalment, sobre la base dels resultat dels dos treballs anteriors, un estudi 

d’alternatives sobre la forma de gestió més convenient. 

  

  

Vist que ja es disposa de tres pressupostos, per tal de determinar el més adient a les 

necessitats que s’adaptin a l’objecte del servei que es necessita i són: 

  

⚫ JPR: NIF ...6203Y, (Import 3.000,00 € sense IVA)  

  

Anualitat Programa Econòm Partida   

  

2020 151 22706 Urbanisme: treballs tècnics 6.139,43 € 

  TOTAL     6.139,43 €       
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⚫ AB INGENIERIA CIVIL S.L: CIF B22226518 (Import 4.300,00 € sense IVA)  

⚫ CAPIOL INFRASTRUCTUE¬ASSET MANAGEMENTS, S.L. (Import 

5.000,00 € sense IVA)  

  

Aquest servei resulta necessari ja que l’Ajuntament d’Alfarràs ha iniciat l’expedient 

per determinar la millor forma de gestió del servei públic municipal d’abastament 

d’aigua potable que fins a la data gestionava CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SLU, 

amb una concessió que actualment es troba finalitzada, essent necessari determinar la 

millor forma de gestió pel terme municipal d’Alfarràs. 

  

Vist que l'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 

prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 

l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què 

l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. 

No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de 

l’autoritat inherent als poders públics. 

  

Vist que s’ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment 

legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de 

serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import 

sense IVA). 

  

Vist que ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de 

consignació pressupostària suficient en la bossa de vinculació, encara que es recomana 

una modificació de crèdit per dotar a la partida pressupostària de consignació, per 

atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que certifica que durant els 

darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes menors 

que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present contracte, 

que individualment o conjuntament superin el límit del contracte menor de serveis. 

  

2.- Fonaments de drets 

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 

del règim local. 

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 

.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

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 l’adopció del present acord que diu: 

  

Primer.- Adjudicar al tècnic Sr. JPR, amb DNI ..6203Y, el contracte menor de serveis 

“DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE GESTIÓ DEL SERVEI 

MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI D’ALFARRÀS”, per un import de 

3.000,00 € sense IVA, que resulta necessari, per determinar la millor forma de gestió 

del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable que fins a la data gestionava 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SLU, amb una concessió que actualment es troba 

finalitzada, essent necessari determinar la millor forma de gestió pel terme municipal 

d’Alfarràs, amb lo que queda justificada la idoneïtat i necessitat de la contractació del 

servei.  

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 3.630,00 €  € (tres mil sis-cents trenta 

euros) amb IVA inclòs. 

  

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 

3.630,00  euros, d’acord amb el següent detall: 
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Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 

  

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral. 

  

  

3.-Expedient: 469/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Contracte de serveis pels treballs de poda arbres ornamentals del 

poble d’Alfarràs, 2020. 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament ha previst contractar el servei de poda dels arbres del terme 

municipal ornamentals per l’any 2020. 

  

Vist que aquest servei resulta necessari ja que l’Ajuntament d’Alfarràs ha iniciat per 

aquest temps de tardor contractar el servei per la poda dels arbres de forma ornamental 

al terme municipal d’Alfarràs. 

  

Vist que no es disposen de tres pressupostos, i que per part de secretaria es recomana 

la necessitat que s’aportin tres pressupostos. 

  

Vist que l'article 17 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector 

Públic, estableix que Són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 

prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 

l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què 

l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. 

No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de 

l’autoritat inherent als poders públics. 

  

Vist que s’ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment 

  

Anualitat Programa Econòm Partida   

  

2020 151 22706 Urbanisme: treballs tècnics 3.630,00 € 

  TOTAL     3.630,00 €       
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legal a seguir per tramitar l’expedient de contractació com a contracte menor de 

serveis, atenent a que  l’import de la contractació és inferior a 15.000 euros (import 

sense IVA). 

  

Vist que ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de 

consignació pressupostària suficient en la bossa de vinculació, encara que es recomana 

una modificació de crèdit per dotar a la partida pressupostària de consignació suficient 

per, per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que certifica que durant 

els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, altres contractes 

menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar a la del present 

contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del contracte menor de 

serveis. 

  

2.- Fonaments de drets 

.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 

del règim local. 

.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. 

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 

modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 

.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui 

derogat per la LCSP. 

.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò 

que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 

237/2000, de 7 de juliol.  

.- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en el treball en les obres de construcció.  

.- Supletòriament a la legislació de contractes, és d’aplicació la Llei 38/1999, de 5  de 

novembre, d’ordenació de l’edificació, en els termes del que preveu l’article 1.3 

d’aquesta Llei. 

.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques 

  

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

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa PUAL FRUITS, S.L. amb NIF B25608902, el 

contracte menor de serveis ““PODA ARBRES ORNAMENTALS DEL POBLE 

D’ALFARRÀS”, per un import de 7.500,00 €, sense IVA que resulta necessari, per 

executar les actuacions de neteja i acondicionament dels arbres el terme municipal 

d’Alfarràs 
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Segon.- La quantia del contracte es fixa en 9.075,00 €  € (nou mil setanta-cinc euros) 

amb IVA inclòs. 

  

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 

9.075,00 euros, d’acord amb el següent detall: 

  

  

Cinquè.- Notificar aquest acord als adjudicataris en temps i forma. 

  

Sisè.- Autoritzar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Joan Carles 

Garcia Guillamon, alcalde, o membre en qui delegui per a l’execució d’aquest acord i 

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter 

trimestral. 

  

Peticions 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient: 19/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició utilització porxos ajuntament per la venta de castanyes   

  

En data 24 d’octubre de 2020, amb número 3234, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instància presentada per la senyora MPC que 

  

Anualitat Programa Econòm Partida   

  

2020 171 210 Parcs i jardins 9.075,00  € 

  TOTAL     9.075,00 €       
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actua en nom i representació de L’ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ALFARRÀS, amb 

CIF G25687872, que manifesta que es sol·liciten els porxos de l’Ajuntament per 

vendre castanyes els dies 30 i 31 d’octubre de 2020. La Junta de Govern local resta 

assabentada i acorda deixar l’espai per citada petició. S’acorda notificar aquesta 

resolució als interessats.  

  

  

2.- Expedient: 19/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició biblioteca municipal i sala del segon pis de l’edifici  

  

En data 23 d’octubre de 2020, amb número 3233, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instància presentada per la senyora MPC  que 

actua en nom i representació de L’ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ALFARRÀS amb 

CIF G25687872 que manifesta que es sol·licita la Biblioteca les hores que estiguin 

disponibles i la sala del segon pis adherit a la biblioteca, per utilitzar-lo com a espai 

destinat a l’estudi. La Junta de Govern local esta assabentada i acorda deixar l’espai de 

la Biblioteca per citada petició, sempre hi quan es respectin els horaris que ja estaven 

assignats. Per contra, s’acorda no deixar l’espai del segon pis perquè està ocupat per 

altres activitats. S’acorda notificar aquesta resolució  als interessats.  

  

  

3.- Expedient: 19/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició biblioteca municipal i sala d’actes 

  

En data 19 d’octubre de 2020, amb número 3159, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instància presentada per l’ASSOCIACIÓ ROIG 

TARDÀ  amb CIF G25474404, que manifesta que es sol·licita la biblioteca municipal 

els dimarts de 18:00 a 22:00 i els dimecres de 21:00 a 22:00 h , la sala d’actes els 

dissabtes de 12:00 a 15:00 i la sala de reunions del 2n pis de l’edifici annex a 

l’Ajuntament amb ús exclusiu per classes i custòdia del material. La Junta de Govern 

local esta assabentada i acorda deixar els espais per citades peticions en els horaris 

esmentats sempre i quan les restriccions per COVID ho permetin. S’acorda notificar 

aquesta  als interessats.   

  

  

4.- Expedient: 19/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Petició sala d’actes 

  

En data 16 d’octubre de 2020, amb número 3122, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament, instància presentada pel senyor CGF, amb CIF 4356X que 

actua en nom i representació de la LLAR DE JUBILATS, que manifesta que 
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sol·liciten els dilluns i dimecres de 9:15 a 10:30 h la sala d’actes de l’ajuntament per 

activitats de ioga i a càrrec de MCO. La Junta de Govern local resta assabentada i 

acorda deixar l’espai per citada petició en els horaris esmentats sempre i quan les 

restriccions per COVID permetin fer l’activitat.  

S’acorda notificar aquesta resolució als interessats.  

  

  

5.- Expedient: 466/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Queixa veïns dels Carrers Sant Sebastià, Sant Antoni, Avda Balmes, i 

Carrer Nou. 

  

En data 16 d’octubre de 2020, amb número 3123, es va presentar davant el Registre 

General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instància presentada per la senyora CHB, amb 

DNI ...1216J que actua en nom i representació de diferents veïns dels Carrers Sant 

Sebastià, Sant Antoni, Avda Balmes i Carrer Nou, en la que exposa que el veí del 

Carrer Balmes, 21, procedeix a l’alimentació diària de coloms en la teulada del veí, 

ocasionant així un increment del número de coloms en les teulades confrontants, 

produint desperfectes en les teulades i façanes i en el sòl públic, i sol·licita en nom i 

representació dels 49 veïns que signen i acompanyen la petició que es procedeixi a 

solucionar el problema. La Junta de Govern Local resta assabentada i comunica a la 

representant dels veïns que atès els fets afecten a propietat particular es millor 

s’adrecin al Jutjat de Pau d’Alfarràs, i per mitjà del Jutge realitzin les converses que 

siguin necessàries per trobar una solució amb aquest veí. S’acorda notificar aquesta 

resolució a la representant. 

  

  

6.- Expedient: 405/2020 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Contesta a valoració arquitectònica 

  

  

En data 19 d’octubre de 2020, amb número de registre 3149, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presenta per l’empresa 

FRAGADIS, S.L amb NIF B43396985, amb domicili a efecte de notificacions a 

l’Avda Mercaders, 3 de la Canonja (Tarragona), en la que exposa que des de la 

companyia Fragadis ens posem en contacte per donar resposta a la notificació rebuda 

recentment per part de l’Ajuntament d’Alfarràs, on es subratlla el valor històric de 

l’antiga Fàbrica Viladès. Des de la nostra organització voldríem recalcar que el 

projecte d’edificació que s’està duent a terme no menysprea en cap cas el valor 

històric que pot tenir l’edifici. Els estudis urbanístics i territorials de la zona efectuats 

per la nostra companyia van determinar que els edificis estaven molt deteriorats i, a 

més a més, que fins i tot podien representar un perill per als veïns per possibles 

despreniments o determinats usos vandàlics. Adjuntem algunes imatges a continuació 
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per mostrar l’estat de l’estructura. Tot i així, des de Fragadis s’ha intentat amb tots 

els mitjans possibles que es conservés la major part de l’edifici, mantenint una de les 

façanes que dóna a la carretera principal i realitzant una integració estètica de la 

mateixa en el nou establiment. Altres parts de l’edifici no es poden conservar degut a 

les males condicions i és per això que s’està optant per renovar l’àrea o oferir al 

poble un nou espai i servei a l’altura de les seves expectatives. L’establiment, tal com 

marca la naturalesa de la nostra companyia, pretén oferir als veïns una experiència 

de compra adaptada a les seves necessitats, posant a la seva disposició un ampli 

ventall de productes frescos i de proximitat, aparcament propi, i seccions assistides 

com ara carnisseria, xarcuteria i peixateria. Els hi donem trasllat del reportatge 

fotogràfic de l’estat de l’edifici en el qual es trobava la de l’antiga Fàbrica Viladés a 

mode merament informatiu. Rebin una cordial salutació, i sol·liciten es tingui per 

presentat aquest escrit amb la documentació adjunta. La Junta de Govern Local resta 

assabentada de la comunicació de Fragadis. 

  

Tràmits urgència 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

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

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

de Govern, la urgència dels expedients que es relacionen i es sotmeten a la valoració de 

la Junta i són: 

  

1.- Expedient núm.: 278/2019 

Provisió d'Alcaldia 

Procediment: Retirada de vehicles de la via pública 

Data d'iniciació: 28 d’octubre de 2020 

  

1.- Antecedents 

Vist l’expedient incoat d’ofici per l’Ajuntament d’Alfarràs, sobre el possible abandó dels 

vehicles següents: 

  

Matrícula: L8730BXK Bastidor: VF1JDGNH526955307 

Tipus: Marca: RENAULT / MASTER Model: BLANCO Classe: 

Mesura Fiscal: Matriculació: 27/06/2002 

Adquisició:  07/02/2014 Última ITV: 20/02/2015 

  
Estacionat en: 
  

TIPUS DE VIA 

[CALLE/PLAZA/VIA] 
[DIRECCIÓ/PUNT 

QUILOMÈTRIC] 
NOMBRE 
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CARRER MARTI CASALS FÀBRILCA FILATURES S/N 

  

  

  

Matrícula: L-7537-Z Bastidor: WF0AXXBAJATG6824 

Tipus: Marca: FORD / FIESTA Model: TURISME Classe: 

Mesura Fiscal: Matriculació: 30/01/1998 

Acta inspecció Guardia Civil: Acta nº 3250 Última ITV: 19/10/2019 

  

  
Estacionat en: 
  

TIPUS DE VIA 

[CALLE/PLAZA/VIA] 
[DIRECCIÓ/PUNT 

QUILOMÈTRIC] 
NOMBRE 

  
C/ MARTÍ CASALS 

  
FÀBRICA FILATURES 

  
S/N 

  

  

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb l’establert en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 

les Bases del 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, el vehicle descrit 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 vehicle per al seu tractament al Centre Autoritzat de Tractament de 

Vehicles, situat a 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 Descontaminats 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. 
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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. 

  

  

2.- Expedient: 278/2019 

Data: 23 d’octubre de 2020 

Assumpte: Proposta d’acord per expedient de retirada de vehicle i declaració de 

residus domèstic. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 16/09/2020, es va aixecar acta per part dels Agents municipals de 

l’Ajuntament d’Alfarràs, en el qual s’aporta una llista de vehicles presumptament 

abandonat, als quals se’ls ha fet seguiment d’estacionament, i s’ha observat que estan en 

el mateix lloc i s’observa símptomes d’abandonament. 

  

Vist que es va incoar procediment requerint als propietaris que consten a l’expedient, 

perquè en el termini de quinze dies hàbils procedeixin a la retirada del vehicle.  

  

Vist que en la mateixa resolució es va acordar que si el titular, en el termini de quinze 

dies hàbils no es persona o no retira el vehicle de la via pública, es retiraria de forma 

subsidiària per l’Ajuntament i s’enviaria al dipòsit, podent declarar coma  a residu urbà 

el vehicle, fent constar número de pla de matriculació i iniciar procediment sancionador. 

  

Vist que han transcorregut el termini assenyalat i més i encara hi ha vehicles que es 

troben estacionats amb situació d’abandonament i són els següents: 

  

Matrícula Nom titular DNI Ubicació vehicle 

M5582ZV EB ...7225D Fàbrica de dalt 

4387BPG ABL      ...6936X Fàbrica de dalt 

  

2.- Fonaments de dret 

.- Els articles 86 i 106 del text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 

Motor i Seguretat Vial aprovat per Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre. 

.- Els articles 3.a), 6, 42, 74 i següents i 81 del Text Refós de la Llei Reguladora dels 

Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

.- Els articles 3.b), 12.5, 46.3.c) i 49.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i 
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Sòls Contaminats. 

.- El Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil. 

.- El Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la Gestió dels Vehicles Fora d'Ús. 

.- L'Ordre de 14 de febrer de 1974 per la qual es regula la Retirada de la Via Pública i el 

Dipòsit de Vehicles Automòbils Abandonats. 

.- L'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les Operacions de 

Valorització i Eliminació de Residus i la Llista Europea de Residus 

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

Primer.- Incoar procediment de trasllat el vehicle al Centre Autoritzat de Tractament de 

Vehicles, del  vehicles següents: 

  

Matrícula Nom titular DNI Ubicació vehicle 

M5582ZV EB ...7225D Fàbrica de dalt 

4387BPG ABL ...6936X Fàbrica de dalt 

Segon.- Requerir al titular del vehicle perquè, en el termini d'un mes, procedeixi a la 

seva retirada de la via pública advertint-li que, en cas de no fer-ho, es procedirà al seu 

trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i 

descontaminació/adjudicació als serveis de vigilància i control del tràfic 

3.- Expedient: 278/2019 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Proposta d’acord per expedient de retirada de vehicle i declaració de 

residus domèstic V. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que en data 16 de setembre de 2020, es va notificar a l’Ajuntament d’Alfarràs ofici 

per part dels agents municipals, ofici per infracció de la Llei 22/2011 de residus 

perillosos, en el que es detallen 5 vehicles,  que segons manifesten es troben en situació 
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d’abandonament  i procedeix instruir acta de residus  

  

Vist que els vehicles que es troben estacionats amb situació d’abandonament i són els 

següents: 

  

Matrícula Nom titular DNI Ubicació vehicle 

HU 9718 P AJAG ...0015G       C/ Trinitat, 17 

SE 0637 BZ SF ...5023M C/Pau Casals, 8 

  

  

2.- Fonaments de dret 

.- Els articles 86 i 106 del text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a 

Motor i Seguretat Vial aprovat per Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre. 

.- Els articles 3.a), 6, 42, 74 i següents i 81 del Text Refós de la Llei Reguladora dels 

Residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

.- Els articles 3.b), 12.5, 46.3.c) i 49.3 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i 

Sòls Contaminats. 

.- El Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil. 

.- El Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la Gestió dels Vehicles Fora d'Ús. 

.- L'Ordre de 14 de febrer de 1974 per la qual es regula la Retirada de la Via Pública i el 

Dipòsit de Vehicles Automòbils Abandonats. 

.- L'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les Operacions de 

Valorització i Eliminació de Residus i la Llista Europea de Residus. 

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

Primer.- Incoar procediment de trasllat del vehicle al Centre Autoritzat de Tractament de 

Vehicles, del  vehicles següents: 

Matrícula Nom titular DNI Ubicació vehicle 
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HU 9718 P AJAG ...0015G C/ Trinitat, 17 

SE 0637 BZ SF ...5023M C/Pau Casals, 8 

Segon.- Requerir al titular del vehicle perquè, en el termini d'un mes, procedeixi a la 

seva retirada de la via pública advertint-li que, en cas de no fer-ho, es procedirà al seu 

trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i 

descontaminació/adjudicació als serveis de vigilància i control del tràfic. 

4.- Expedient 103/2020 

Data: 28 d’octubre 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 per senyor NT, en el qual exposa que ha 

sigut sancionat 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 es va fer al mes d’abril i fins a la data ha realitzat tots els pagaments, 

vist que ha realitzat puntualment els pagaments, i que la xifra ingressada a la data 

ascendeix a 300,00 €. La Junta de Govern Local dona per abonat el deute, amb l’import 

pagat i no reclamarà l’import restant, sempre que no reincideixi en els actes sancionats.  

5.- Expedient: 398/2020 

Data: 28 d'octubre de 2020 

Assumpte: Petició devolució fiança runes  

  

Vist que per Decret d'Alcaldia de data 29 de setembre de 2020, es va atorgar llicència 

d'obres menors  consistents en la reforma de la coberta d'una edificació existent situada 

al Carrer Nou,  87 d'Alfarràs, amb un pressupost d'execució d'obra de 4.558,00 €. 

Vist que en data 27 d’octubre de 2020 amb número 3251, es va presentar instància en la 

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

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

  

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

  

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

de l'expedient 398/2020 sol·licitada pel senyor JVM 

  

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

designat. 
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6.- Expedient: 383/2019 

Data: 28 d’octubre de 2020 

Assumpte: Ordre d’execució, entrada domiciliaria i execució subsidiària. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que es van presentar queixes de la Comunitat de Propietaris de l’Avda Catalunya, 

24, 1, 3ª, 2ª d’Alfarràs amb referencia cadastral 8239504BG9383N0008EAV i propietat 

del Sr. AAS, atès el potencial perill per a les persones i coses degut al seu deficient estat 

de conservació i conseqüentment el problemes de seguretat i salubritat que d’aquests es 

pugui derivar. 

  

Vist que la Junta de Govern Local de data 13 de novembre de 2019, va acordar ordenar 

immediatament, per raons d’urgència fonamentades en la situació de risc imminent per a 

la salut i la seguretat de les persones, les actuacions necessàries per assegurar la situació 

d’habilitat de la totalitat de l’immoble. 

  

Vist que aquest es va notificar als propietaris dels qual el senyor AAS, i es van negar a 

agafar notificació. 

  

Vist que es van concedir tres dies hàbils per executar l’ordre d’execució, i que fins a la 

data no s’ha realitzat cap actuació. 

  

Vist que per Decret d’Alcaldia número 137/2015 de data 9 de juliol de 2015, i 137/2015 

de data 9 de juliol de 2019,  es va acordar executar forçosament ordre d’execució  

dictada contra el Sr. AAS, amb la finalitat de conservar les condicions d’habitabilitat de 

l’habitatge situat a l’Avinguda Catalunya, 24, planta 3, porta 2a d’Alfarràs, en les 

mateixes condicions que actualment es troba. 

  

Vist que es fa necessari comprovar l’estat real de l’habitatge per tal d’ordenar les 

mesures escaients, i s’emeti informe per part dels Serveis Tècnics municipals sobre 

l’estat de l’immoble, citant als propietaris amb la finalitat de permetre l’entrada als 

serveis tècnics municipals per realitzar la visita d’inspecció. 

  

Vist que s’ha tramitat petició d’entrada al domicili per mitjà del Jutjat Contenciós 

Administratiu número 1 de Lleida, expedient 108/2020-A. 

  

Vist que per part del Jutjat Contenciós Administratiu s’ha requerit a l’Ajuntament 

d’Alfarràs, aportar resolució de la corporació acordant l’entrada en el domicili situat a 

l’Avda Catalunya, número 24, tercer 2ª d’Alfarràs. 

  

2.- Fonaments jurídics 
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Article 197.4 del Decret Legislatiu català 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme 

  

Article 93 del Decret català 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

  

Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 

  

Normes subsidiàries de planejament del terme municipal d’Alfarràs 

  

Articles 98 i 99 del Decret català 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

  

Articles 53.1.u) 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. 

  

  

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la Llei 

de Bases de Règim Local:  

  

  

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

  

Primer.- Acordar l’entrada en el domicili situat a l’Avda Catalunya, número 24, tercer 2ª 

d’Alfarràs, un cop es tingui la resolució del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Lleida que resolgui l’entrada al domicili i que es farà efectiva durant el mes posterior a 

l’esmentat acord. 

  

Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament d’Alfarràs notifiqui la present resolució 

al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, als efectes oportuns. 

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

No hi ha assumptes 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  
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Precs i preguntes 

No hi ha 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


