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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

PLE/2020/4  El ple  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  9 / de novembre / 2020  

Durada  Des de les 20:04 fins a les 21:36 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 

47680765V Margaret Ojeda Ibars SÍ 

78078113J Maria Carmen Parra Silvestre SÍ 
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40889751Y Maria Rosa Gracia Mas NO 

Excuses d'assistència presentades: 

1. Maria Rosa Gracia Mas: 

«Assistència hospitalària.» 

  

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  

  

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior 3.2020 de data 21 de setembre de 2020 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: Ple 3/2020 

Data: 21 de setembre de 2020. 

Assumpte: Aprovació acta de la sessió anterior. 

  

Atès que l'esborrany de l'acta de data 21 de setembre 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:  

  

ACORD;  

  

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària número 3/2020 de data 21 de setembre 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 399/2020.- Modificació de crèdit 4/2020, per aplicació de superàvit. 

Favorable Tipus de votació: Aprovació 

Joan Carles Garci Guillamon, a favor 

Jordi Armengol Deza; a favor 

Maria Carmen Parra Silvestre; a favor 

Emmanuelle Samper Ortiz; a favor 

Margaret Ojeda Ibars, a favor 

Kleber Esteve Ramells, abstenció 

Janice Duarte Garcia; abstenció 

Carlos Gracia Folguera, abstenció 

Gregor Bitrià Lara, en contra 

Gemma Tapia Nadal, en contra. 

2.- Expedient: 399/2020 

Data: 2 de novembre de 2020 

Assumpte: Aplicació del superàvit de 2019 desprès d’entrada en vigor del RD-Llei 

27/2020. 

  

1.- Antecedents 

Vist que s’ha incoat expedient per la modificació de crèdit per aplicació del superàvit 

de l’exercici 2019, i compliment de l’establert en el RDL 27/2020 de 4 d’agost. 

  

Vist que el superàvit correspon a la capacitat o necessitat de finançament en termes 

consolidats en aplicació de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, com a regla general i l’excepció 

en l’aplicació de l’article 32 recollida en la Disposició Addicional Sisena de la Llei 

Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 

que per a aquest exercici 2020 es troba recollida en el Reial decret llei 8/2020 de 17 de 

març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 

del COVID-19. 

  

Vist que desprès de l’aprovació del referit Reial Decret llei 8/2020 s’autoritza l’ús del 

superàvit pressupostari de les Corporacions Local de l’exercici 2019 per finançar 

despeses incloses en la política de despesa 23 “Serveis Socials i promoció social”, 

prèvia aplicació dels requisits establerts en la Disposició Addicional Sisena de la Llei 

Orgànica 2/2012 de 27 d’aril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 

complint el règim d’autorització recollit en l’últim paràgraf de l’apartat 1 de la 

disposició addicional setzena del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Local, tal com s’indica en el segon paràgraf de punt 1 de l’article 3 del Reial Decret 

Llei 8/2020. 

  

 

Vist els informes de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i 

de Secretaria Intervenció sobre el compliment dels requisits per l’aplicació del 
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superàvit i el possible destí d’aplicació i els imports corresponents. 

  

Vista la normativa jurídica recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes local (TRLRHL) i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

Vista la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, que estableix que quan s'hagi de 

realitzar alguna despesa que no pugui demorar -se fins a l'exercici següent i en el 

pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el 

president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o 

de suplement de crèdit. 

  

Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera (LOEPSF). 

 

Les Bases d’Execució del Pressupost a partir de la Base 9, secció tercera, regula les 

modificacions de crèdit, que també són d’aplicació a la present. De conformitat amb el 

que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

  

2.- Legislació aplicable. 

.- Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer 

front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. 

  

.- Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 

complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

  

.- Articles 177 i 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

  

.- Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, pel que es desenvolupa 

el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de 

les Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 

  

.- Articles 3, 4, 11, 12, 13 i 32 i Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 

2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

  

.- Article 16 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 12 de 

desembre, d’Estabilitat Pressupostaria, en la seva aplicació a les entitats Locals, 

aprovat pel Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre. 

  

.- Article 21.1.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

  

.- L’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats local. 

  

  

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

  

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari per l’aplicació del 

superàvit per finançar les despeses en serveis socials i promoció social de la política 

de despesa 23 per efectes de la crisis sanitària de COVID-19 per un import total de 

39.992,47 € amb el següent detall: 

  

  

Segon.- Aprovar modificació de crèdit de transferències entre partides amb diferent 

àrea de despesa i són: 

  

BAIXES DE DESPESA. 

Aplicació 
Descripció Crèdits inicials Modificacions de 

crèdit 
Crèdits 
finals Progr. Econòmica 

231 131 Acció social: Personal 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

231 160 Acció social: 
Seguretat Social 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

231 205 Acció social: Lloguers 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

231 22199 Acció social: Altres 
subministraments 0,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 

231 22799 
Acció social: Serveis 
realitzats per altres 

empreses 
0,00 € 8.992,47 € 8.992,47 € 

TOTAL   39.992,47 € 39.992,47 € 
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ALTES DE DESPESA 

  

Tercer.- Aprovar modificació de crèdit per inversió financerament sostenible, a compte 

de romanents de crèdit, amb el següent: 

  

Altes en Aplicacions de Despesa 

Aplicació 
Descripció Crèdits inicials Modificacions de 

crèdit 
Crèdits 
finals Progr. Econòmica 

338 2260902 Festa Major Andaní 5.000,00 € -5.000,00 € 0,00 € 

330 48008 Cultura: Grup de Teatre 
l’Acudit 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

330 48010 Cultura: Som Andaní 300,00 € -300,00 €  0,00 € 

330 48014 Cultural: Associació 
Joves 700,00 € -700,00 € 0,00 € 

4311 22609 Fires despeses 
generals 16.000,00 € -16.000.00 € 0,00 € 

929 500  Imprevistos, situacions 
transitòries 10.000,00 € -10.000,00 € 0,00 € 

TOTAL   34.000,00 €   

  

Aplicació 
Descripció Crèdits inicials Modificacions de 

crèdit 
Crèdits 
finals Progr. Econòmica 

340 227 
Esports: Legalització 

enllumenat camp 
futbol 

0,00€ 6.000,00 € 6.000,00 € 

333 633 Inversió: Caseta 
Andaní 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

330 212 Despesa: Reparació i 
manteniment 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

430 22799 Adminis general de 
comerç 4.600,00 € 10.000,00 € 14.600,00 € 

340 212 Esports: Camp de 
futbol 4.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 € 

153 619 Vies públiques: Avda 
Lleida 0,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

TOTAL   34.000,00 €   
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 Quart.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província de Lleida, pel termini de quinze dies, durant els quals els 

interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es 

considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat 

reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

 

INTERVENCIONS 

Sr Bitrià  celebra la proposta i que aquesta subvenció vagi per autònoms i per 

comerciants, per tots els comerciants i no només pels que formin part de l’Associació, 

encara que considera insuficient i tard i la proposta s’assimila a la que van presentar 

com a grup municipal a anteriors plens. 

 

Sr Alcalde aclareix que fins que no s’ha conegut la disponibilitat pressupostaria, la 

despesa i el superàvit no s’ha pogut actuar. 

  

Expedient 440/2020.- Aprovació de la Modificació de les Ordenances Fiscals per 

l'exercici 2021 

Favorable Tipus de votació:  

1ª votació 5 a favor  i 5 en contra ( PSC – ERC) 

2ª votació 5 a favor i 5 en contra, s’aprova vot de qualitat 

de l’Alcalde. 

Atès en primera votació existeix un empat amb el vots favorable dels Srs. Joan Carles, 

Garcia Guillamon, Jordi Armengol Deza, Maria Carme Parra Silvestre, Emmanuelle 

Samper Ortiz i Margaret Ojeda Ibars, se sotmet a nova votació amb el mateix resultat 

Aplicació Descripció Crèdits inicials Modificacions de 
crèdit 

Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica         

153 619 Vies publiques: 
Avda Lleida 4.000,00 € 10.000,00 € 14.000,00 € 

153 629 Vies publiques: 
Braçal del Greg 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

161 629 Aigua potable:  
Carrer Nou 0,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

160 629 Clavegueram: 
Carrer Nou 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

164 619 Cementiri: 
Projecte redacció 0,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 

920 633 
Administració 

general: inversió 
escorxador 

17.500,00 € 3.000,00 € 20.500,00 € 

    TOTAL   64.000 €   
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fent efectiu el vot de qualitat de l'Alcalde que fa que el sentit del vot sigui favorable. 

  

Expedient núm.: 440/2020 

Proposta al Ple d’acord d'aprovació provisional 

Procediment: Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora 

Data d'iniciació: 16/10/2020 

  

1.- Antecedents 

Vist que, per Provisió d’alcaldia de data 16 d’octubre de 2020 es va acordar iniciar 

expedient administratiu per la Modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 

2021. 

  

El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març 

estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 

les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

  

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

  

En particular l’article 16.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per 

RDL 2/2004 de 5 de març, que estableix que les ordenances fiscals contindran com a 

mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés i així 

com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

  

Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals dels diferents 

impostos.  

  

2.- Fonaments de dret 

De conformitat amb els articles 22.2.d) i e), 106, 107 i 111 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local; i els articles 15 a 27 i 60 a 110 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; l’Alcaldia proposa al Ple, el següent: 

  

  

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

  

  

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents Ordenances fiscals de 

l’Ajuntament d’Alfarràs per a l’exercici 2021 i següents, en els termes que consten a 

l’expedient: 

  

.- El text de l’article de l’Ordenança fiscal número 6 de l’Ajuntament d’Alfarràs, 

Reguladora de la recollida transport i tractament d’escombraries i altres residus 

urbans. 
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“Article 8. Quota tributaria 

a)Habitatge particular: 126,00 € 

(...) 

  

  

.- El text de l’article de l’Ordenança fiscal número 23 de l’Ajuntament d’Alfarràs, 

Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas, i electricitat, que es modifica 

és:  

  

“Article 6è. Quota tributaria 

  

(...)  

  

Quota fixa de servei abonat domèstic..................................... 1,79 €/ mes 

Quota fixa de servei abonat comercial................................... 4,00 €/mes 

Quota fixa servei abonat granges i altres.............................. 7,80 €/mes 

Subministrament habitatges 

1r Bloc fins 10 m3/mes...........................................................  0,23 €/ m3 

2n Bloc de 10 fins 20 m3/mes................................................   0,31 €/m3 

3r Bloc  de més de 20 m3/ mes..............................................   0,39 €/m3 

Subministrament comercial 

1r Bloc fins 10 m3/mes ...............................................................  0,31 €/m3 

2n Bloc de 10 fins a 20 m3/mes..................................................  0,37 €/m3 

3r Bloc excés de 20 m3/mes.......................................................  0,44 €/m3 

Subministrament granges i altres 

1r Bloc fins 10 m3/mes .............................................................  0,31 €/m3 

2n Bloc de 10 fins a 20 m3/ mes ...............................................  0,37 €/m3 

3r Bloc excés de 20 m3/mes....................................................... 0,44 €/m3 

  

  

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 

l’exercici 2021 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 

sota els criteris següents: 

 

Es publicaran íntegrament els apartats dels article que hagin estat objecte de 

modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris 

per part de l’ajuntament. 

  

Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes 

locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la 

Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 192 de data 4 

d’octubre de 2019. 

  

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
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provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 

la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el 

període d’exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos, a l’article 18 del text refós de la Llei 

d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, podran examinar l’expedient 

i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període 

d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 

restaran definitivament aprovat i es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província el 

text íntegre de les modificacions efectuades. 

  

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

la modificació de les ordenances fiscals aprovades provisionalment mitjançant el 

present acord, i que realitzi els tràmits adients per donar eficàcia al present acord. 

 

  

Expedient 428/2020. Aprovació del conveni entre el servei català de trànsit i 

l'Ajuntament d'Alfarràs sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció 

per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 428/2020 

Data: 13 d’octubre de 2020 

Assumpte: Aprovació del conveni entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament 

d’Alfarràs sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a 

normes de circulació en vies urbanes model C1 i A1. 

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs i el Servei Català de Trànsit van subscriure en el seu 

moment un conveni de col·laboració per l’assumpció de la facultat de denuncia i 

sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, conveni que resta 

vigent en l’actualitat. 

  

Vist que en data  d’octubre de 2015, es va publicar la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic, l’article 49.h) de la qual estableix que els convenis 

han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat 

que normativament es prevegi un termini superior i que en qualsevol  moment abans 

de la finalització del termini previst, els signants del conveni en poden acordar 

unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 

extinció. 

  

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs està interessat en continuar amb la col·laboració 



  
Ajuntament de Alfarràs 

  

engegada en el seu moment en matèria de denúncia i sanció d’infraccions de trànsit. 

  

Vist que es fa necessari renovar els convenis amb el servei català de trànsit i 

l’Ajuntament d’Alfarràs, amb objecte de regular els termes de la col·laboració en 

matèria d’infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament pel que fa a l’assumpció per un costat de la denúncia per part del cos de 

mossos d’esquadra, de les infraccions contingudes al catàleg d’infraccions del Servei 

Català de Trànsit , d’acord amb la legislació vigent en matèria, que presenciïn en vies 

urbanes, sens perjudici de la competència dels vigilants, i que tenen caràcter 

obligatori, d’acord amb l’article 87.1 de la LSV, i de les competències sancionadores 

de l’alcalde/essa en vies urbanes per part del Director del Servei Català de Trànsit, 

pel que fa a les denúncies a què es refereix l’apartat anterior, d’acord amb l’article 

11.4 de la Llei 14/1997 de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. 

  

Vist també que juntament amb aquest conveni s’ha de signar la renovació del conveni 

que regula els termes de col·laboració en matèria d’infraccions de normes de 

circulació entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Alfarràs, pel que fa a 

l’assumpció de les competències sancionadores atribuïdes a l’alcalde/essa en vies 

urbanes per part del/de la director/a del Servei Català de Trànsit, d’acord amb 

l’article 11.4 de la Llei 14/1997 de 24 de desembre, de creació del Servei Català de 

Trànsit. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Llei 14/1997 de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. 

  

.- Decret 53/2015 de 14 d’abril de reestructuració del Servei Català de Trànsit. 

  

.- Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

  

Vist que la signatura d’aquest conveni requereix acord Plenari. 

  

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

  

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament d’Alfarràs sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 

infraccions a normes de circulació en vies urbanes (model A1), per que fa a 

l’assumpció de les competències sancionadores atribuïdes a l’alcalde/essa en vies 

urbanes per part del/de la director/a del Servei Català del Trànsit. 

  

Segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament d’Alfarràs sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per 

infraccions a normes de circulació en vies urbanes (model C1), pel que a l’assumpció 

de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d’esquadra i de les 
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competències sancionadores de l’alcalde/essa en vies urbanes segons estableix el 

conveni. 

  

Tercer.- Facultar al senyor alcalde Joan Carles Garcia Guillamon, per la signatura 

dels convenis i documents que siguin necessaris per la formalització del present 

conveni. 

  

Quart.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns. 
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Expedient 432/2020. Conveni de cooperació interadministrativa entre el 

Departament de salut de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament d'Alfarràs, 

per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i 

social per la COVID-19 a Alfarràs, en un context de control dels rebrots de la 

malaltia 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 432/2020 

Data: 13 d’octubre de 2020 

Assumpte: Aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva 

Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament 

d’Alfarràs, per a la coordinació dels seus Serveis públics en la gestió de la crisi 

sanitària i social provocada per  la COVID-19 a Alfarràs, en un context de control 

dels rebrots de la malaltia. 

  

  

1.- Antecedents 

  

Vist que la situació generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-

CoV-2 (COVID-19), exigeix una resposta de les administracions públiques el més àgil 

possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i 

ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre 

context social. 

  

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs, d’acord amb l’article 68 de la Llei 15/1990 de 9 de 

juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic de 

Catalunya, té un seguit de competències sanitàries, que inclouen la participació en la 

gestió de l’atenció primària de la salut i la protecció de la salubritat pública i pel que 

fa a la salut pública, les competències dels ens municipals es contemplen en l’article 

52 de la Llei 18/2009 de salut pública, en relació amb l’article 66 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. 

  

Vist que el present conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva 

Secretaria de Salut Pública, del Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament 

d’Alfarràs destinat a promoure la coordinació dels serveis públics dependents 

d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la 

COVID-19  a Alfarràs, producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva 

d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, 

millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així 

es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut. 
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Vist que el conveni conté annex de l’encàrrec de tractament habilita l’Ajuntament 

(encarregat del tractament) per tractar per compte del Departament de Salut 

(responsable del tractament), les dades de caràcter personal necessàries per prestar les 

actuacions objecte del Conveni. Aquest tractament consisteix en l’accés a dades 

corresponents a persones que tinguin el seu domicili al municipi d’Alfarràs, per 

facilitar el seguiment de pacients i coneixement de cadenes de contacte com a mesura 

per millorar l’efectivitat de l’atenció a la salut en l’àmbit comunitari de l’atenció 

primària i la gestió sanitària de la pandèmia. 

 

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs està interessat en la signatura del present conveni. 

  

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Llei 15/1990 de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya 

  

.- Llei 18/2009 de salut pública. 

  

.- 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. 

  

  

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

  

  

Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva Secretaria de Salut 

Pública, i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament d’Alfarràs, per a la coordinació 

dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la 

COVID-19  al municipi d’Alfarràs, en un context de control de rebrots de la malaltia. 

  

Segon.- Aprovar l’annex a aquest Conveni pel qual aquest encàrrec de tractament 

habilita a l’Ajuntament d’Alfarràs per tractar per compte del Departament de Salut les 

dades de caràcter personal necessàries per prestar les actuacions objecte del Conveni, 

en les condicions en el mateix establert. 

  

Tercer.- Facultar al senyor alcalde Joan Carles Garcia Guillamon, per la signatura dels 

convenis, i documents que siguin necessaris per la formalització del present conveni. 

  

Quart.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns. 

 

Es transcriu el conveni que diu: 
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Expedient 431/2020. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei 

Català de Trànsit i l'Ajuntament d'Alfarràs, en matèria de seguretat viària. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 431/2020 

Data: 13 d’octubre de 2020 

Assumpte: Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de 

Trànsit i l’Ajuntament d’Alfarràs, en matèria de seguretat viaria. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs i el Servei Català de Trànsit va subscriure en el seu 

moment un conveni en matèria de seguretat viaria, convenis que resten vigents en 

l’actualitat. 

  

Vist que en data 2 d’octubre de 2015 es va publicar la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic, l’article 49.h) de la qual estableix que els convenis han 

de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat que 

normativament es prevegi un termini superior i en que en qualsevol moment abans de 

la finalització del termini previst els signants del conveni poden acordar unànimement 

la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció 

  

Vist que l’Ajuntament d’Alfarràs està interessat en continuar la col·laboració 

engegada amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària. 

  

Vist que el present conveni vol establir el marc de col·laboració entre el Servei Català 

de Trànsit i l’Ajuntament en el desenvolupament de determinades accions en matèria 

de trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que 

siguin d’interès per a les parts. 

  

Vist que en aquest també el Servei Català de Trànsit oferirà assistència en matèria de 

seguretat viària al municipi d’acord amb les accions que figuren als annexos a aquest 

conveni, al qual s’adhereixen les parts i planificar les directrius de les policies locals 

en matèria de seguretat viària i l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a 

facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi. 

  

Vist que el conveni conté un annex referit a la col·laboració per a la redacció, el 

seguiment i l’avaluació/actualització d’un Pla local de seguretat viària per a 

l’Ajuntament d’Alfarràs, en els termes que consten en el mateix. 

  

Vist que la signatura d’aquest conveni requereix d’acord plenari. 
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2.- Fonaments de dret 

  

.- Llei 14/1997 de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit. 

  

.- Decret 53/2015 de 14 d’abril de reestructuració del Servei Català de Trànsit. 

  

.- Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 

  

  

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

  

Primer.- Aprovar Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 

l’Ajuntament d’Alfarràs en matèria de seguretat viària. 

  

Segon.- Aprovar l’annex 1 al conveni marc referit a la col·laboració per a la redacció, 

el seguiment i l’avaluació/actualització d’un pla local de seguretat viària per a 

l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

Tercer.- Facultar al senyor alcalde Joan Carles Garcia Guillamon, per la signatura dels 

convenis i documents que siguin necessaris per la formalització del present conveni. 

  

Quart.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit als efectes oportuns. 

 

Es transcriu el conveni:  
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B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

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

Expedient número Ple-4/2020 

Data: 3 de novembre 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 

d’Alfarràs de les resolucions adoptades que són les compreses entre els números 

217/2020, de data 14 de setembre de 2020, i el 251/2020, de data 4 de novembre de 

2020, ambdós inclosos. 

  

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

  

  

Núm. Decret Data Contingut 

217/2020 14/09/2020 Aprovació padró llar d’infants matrícula i mes setembre 

218/2020 16/09/2020 Llicència d’obres pel C/ Nou, 56 

219/2020 16/09/2020 Decret convocatòria Ple exp. 3/2020 

220/2020 18/09/2020 Sol·licitud baixa d’ofici del padró municipal d’habitants 

221/2020 21/09/2020 Llicència d’obres C/ Nou, 61 

222/2020 24/09/2020 Contracte menor de serveis per assistència tècnica 

projecte Central H. 

223/2020 25/09/2020 Convocatòria JGL 16/2020 

224/2020 28/09/2020 Aprovació pagament nòmines setembre 2020 

225/2020 29/09/2020 Llicència d’obres pel C/ Nou, 87 

226/2020 29/09/2020 Llicència d’obres pel C/ Josep Lladonosa, 5, 2, 2 

227/2020 29/09/2020 Sol·licitud subvenció Programa Leader 2014-2020 

228/2020 06/10/2020 Llicència d’obres C/ Marquès d’Alfarràs, 8-10 

229/2020 12/10/2020 Modificació 3/2020 de transferències entre partides 

230/2020 12/10/2020 Convocatòria JGL 17/2020 

231/2020 14/10/2020 Contracte menor memòria tècnica reforma parcial 

escorxador 

232/2020 14/10/2020 Aprovació padró escorxador 3r trimestre 2020 
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233/2020 14/10/2020 Aprovació padró llar d’infants mes d’octubre 

234/2020 14/10/2020 Selecció de personal temporal 

235/2020 16/10/2020 Sol·licitud de baixa d’ofici del padró municipal 

d’habitants 

236/2020 20/10/2020 Sol·licitud de baixa d’ofici del padró municipal 

d’habitants 

237/2020 22/10/2020 Tancament liquidació del pressupost de 2019 

238/2020 25/10/2020 Convocatòria JGL 18/2020 

239/2020 29/10/2020 Sol·licitud gual permanent al C/ Nou, 56 

240/2020 29/10/2020 Sol·licitud gual permanent al C/ Nou, 36 

241/2020 29/10/2020 Sol·licitud gual permanent al C/ Nou, 12,Bx, 02 

242/2020 29/10/2020 Concessió administrativa nínxol Cementiri Alfarràs 

243/2020 29/10/2020 Canvi titularitat rebuts immoble C/ Major, 41 

244/2020 29/10/2020 Sol·licitud canvi titularitat rebuts immoble C/ Almenar, 19, 

3r, 1a 

245/2020 29/10/2020 Llicència d’obres Polígon 4, parcel·la 229 

246/2020 29/10/2020 Llicència d’obres al C/ Almenar, 31 

247/2020 30/10/2020 Aprovació pagament nòmines mes d’octubre 

248/2020 02/11/2020 Sol·licitud canvi titularitat rebuts immoble C/ S. Josep 

Obrer, 7 

249/2020 03/11/2020 Llicència d’obres al C/ Nou, 53 

250/2020 04/11/2020 Convocatòria Ple 

   

 

Es pregunta per part del Grup municipal d’ERC, respecte el Decret 222/2020 de la 

contractació del serveis d’informe tècnic de la Central Hidroelèctrica. Es comunica per 

l’Alcalde que encara està pendent que arribi.  

  

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

3r Trimestre 2020 

Expedient: 460/2020 

Data: 26 d’octubre de 2020 

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

moviments de Tresoreria del 3r 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 
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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 30/09/2020) 

  
Estat d’ingressos 

  

Econ. Descripció 
Previsions 

inicials 

Estimació 

Previsions 

definitives 

Drets 

reconeguts 

nets 

Recaptació 

líquida 

Exercicis 

tancat 

Recaptació 

líquida 
1 Impostos directes 768.500,00 768.500,00 538.448,07 481.229,03 130.010,53 
2 Impostos indirectes 6.000,00 6.000,00 14.456,31 14.456,31 0,00 
3 Taxes, preus públics i 

altres ingressos 
410.900,00 410.900,00 334.490,16 248.407,88 12.873,44 

4 Transferències 

corrents 
756.930,87 756.930,87 613.343,69       613.343,69 0,00 

5 Ingressos 

patrimonials 
25.050,00 25.050,00 8.985,18 7.991,28 1.310,76 

7 Transferències de 

capital 
187.620,43 187.620,43 0,00 0,00 30.000,00 

8 Actius financers 9.998,70 218.229,74 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    729.400,00 496.866,10 496.635,45 168,37 

2 Despeses corrents 

en béns i serveis 
920.250,00 958.363,79 750.662,24 604.091,44 58.442,45 

3 Despeses 

financeres 
19.300,00 19.300,00 11.393,67 13.393,95 0,00 

4 Transferències 

corrents 
35.100,00 44.616,17 16.645,54 16.170,85 7.599,10 

5 Fons de 

contingència i 

altres imprevistos 

10.000,00 10.000,00 9.719,41 9.701,66 0,00 

6 Inversions reals 353.555,48 494.702,56 141.23429 136.676,68 2.327,54 
9 Passius financers 97.394,52 97.304,52 72.870,58 72.870,58 0,00 

  

  

Moviments de la tresoreria municipal 2020 (a 30/09/2020) 
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Saldo inicial (€) Cobraments (€) Pagaments (€) Saldo final (€) 

508.594,07 1.684.880,76 1.595.686,82 597.788,01 

  

  

  

Període mig de pagament 2020 (a 30/09/2020) 

  

  

Any 
Tipus de 

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

Total pagaments 

(€) 

Total 

pendents 

(€) 
Caràcter 

2020 Trimestral 03 18,66 15,39 32,62 226.473,20 53.066,85 Definitiu 

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

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

 

Es dona la paraula als grups municipal per veure si tenen alguna pregunta. 

 

 

1.- El Grup municipal PSC PSOE, per mitjà del seu portaveu el Sr. Esteve pregunta 

primer si consideren correcte com s’ha actuat al cementiri municipal, aplanant les 

tombes que havia al terra, on havien les creus. Considera que això requereix un 

procediment molt llarg, trobar els familiars i vol saber com s’han efectuat aquests 

treballs.  

 

Sr. Alcalde contesta que el procediment llarg és per exhumar o moure tombes, i allí 

només s’ha aplanat, per condicionar i sanejar. A més s’ha fet una nota a cadascuna de 

les creus per tal que els familiars es posin en contacte amb l’Ajuntament, per 

identificar als familiars. 

 

2.- Sr. Kleber comenta que s’ha publicat i que ja funciona la nova pàgina web 

d’Alfarràs, però vol saber respecte a tota la informació que s’ha publicat aquests anys, 

i que es podia consultar a la pàgina web, si aquesta es podrà continuar consultant, i si 

es tornarà a publicar. 
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Sra. Ojeda, pregunta quina informació considera que manca o quina necessita, ja que 

la informació que havia publicada estava mol desfasada i es valora que la informació 

que es pugui consultar a la pàgina web, ha de ser actualitzada i al dia. 

 

Sr. Esteve pregunta sobre les dades de festes major, associació, activitats realitzades, i 

altres i vol saber si totes aquestes dades es perdran. I si tota la informació que havia es 

tornarà a publicar en la web. 

 

Sra. Ojeda contesta que en principi tota aquesta informació antiga no es trobarà en la 

nova pàgina web. 

 

Sra. Samper comenta que la pàgina actual, ha d’intentar estar al dia i ha de resultar  

amena, trobant la informació d’ara, ja que si hi ha molta informació la gent es perd i 

no troba res. 

 

Sr. Kleber Esteve manifesta que creu que en la pàgina web ha d’estar tot, que ha de ser 

una base de dades. 

 

Sr Alcalde proposa al Sr. Esteve que faci un llistat d’aquelles informacions i/o noticies 

que consideri que han d’estar i es valoraran. 

 

3.- Sr. Esteve pregunta sobres les obres que està fent la brigada en l’Avda Lleida, 

davant el F, creu que aquesta tasca no correspon a l’Ajuntament sinó que és de 

Carreteres;  de Foment. Pregunta perquè està fent les obres l’Ajuntament. 

 

Sr. Alcalde comenta que Foment assumeix obres de meitat, zona central de la carretera 

fins 4 metres a cada costat, la resta no assumeix Foment, és de l’Ajuntament. 

 

Sr. Esteve s’estranya ja que abans quant s’havia de fer alguna obra a la Carretera es 

tenia que demanar permís a Carreteres, si era vorera. 

 

Sr. Alcalde diu que no es així, que Foment els ha dit que des de zona central, 4 metres 

a cada costat, l’altre correspon a l’Ajuntament. 

 

4.- Sr Esteve pregunta per la inundació del Camp de Futbol, si ha hagut altres 

desperfectes a part de la gespa del Camp.  

 

Sr. Alcalde diu que l’abocament també va perjudicar la paret, que a patit desolament 

per la quantitat d’aigua que va assumir. 

 

5.- Sr Bitrià pregunta per aquesta part del superàvit que es destina al Camp de Futbol, 

si aquesta no tindria que ser assumida per l’assegurança de la Confederació.  

 

Sr Alcalde, comenta que així serà però que inicialment s’ha d’abonar per 
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l’Ajuntament. La gespa s’ha de plantar demà mateix i es necessiten els diners. 

 

6.- Sr. Bitrià, pregunta pel Braçal del Grech, la partida de 25.000,00, perquè 

l’assumeix l’Ajuntament. Pregunta si el braçal és obra municipal o és de la Comunitat.  

 

Sr. Alcalde contesta que el Braçal és de la Comunitat però com el carrer que hi ha 

sobre és municipal i es va fer amb posterioritat, s’ha d’assumir la despesa. Encara que 

s’ha parlat amb la Comunitat del Braçal del Grech perquè assumeixi part de la 

despesa. S’ha demanat un pressupost i en principi sembla que la despesa no serà tan 

elevada, però s’ha de preveure el cost total de l’obra.  El Sr. Bitrià pregunta si 

l’Ajuntament té algun informe tècnic que ho avali, i el Sr. Alcalde respon que informe 

tècnic no tenen però si s’ha consultat amb expert jurídic que així ho diu. 

 

7.- Sr. Bitrià pregunta si aquest superàvit que no s’utilitzarà a la fi, es podrà utilitzar 

per vigilància nocturna, tal i com es va proposar per ERC, en sessions anteriors. 

 

Sr. Alcalde contesta que fa una setmana que s’ha contractat un nou vigilant.  

 

Sr. Bitrià demana que aquest vigilant estigui de forma sistemàtica. Sr. Alcalde comenta 

que per ara estarà mentre duri l’estat d’alarma i desprès ja es veurà, tot dependrà del 

pressupost vinent. 

 

8.- El portaveu del Grup Municipal ERC, pregunta quina és la lectura que s’ha fet de 

les votacions de la consulta de l’aigua. Sr. Garcia diu que la lectura és que la majoria 

de la població vol la remunicipalització, encara que hagués agradat una més alta 

participació. Però el resultat és suficientment contundent per optar per aquesta via. 

 

Sr. Bitrià parla d’una participació d’un 14% i Sr. Garcia parla d’un 18%. Sr. Bitrià 

creu que la manca d’informació ha provocat que la gent no s’hagi implicat més per 

falta d’estudis i informació del que pot comportar una gestió privada o una gestió 

pública. Creuen per part d’ERC, que és necessari continuar informant a la població i 

publicitar totes les informacions, treballs o estudis que es facin per donar a conèixer 

les gestions que es realitzen respecte aquest tema. 

 

Sr. Alcalde aprofita per comentar que s’ha contractat el servei d’un expert per 

l’execució de la realitat que ha sortit de la votació, que farà estudi previ per la 

tramitació de l’expedient de la forma de gestió pública del servei. 

 

9.- Sr. Bitrià pregunta quant es podrà participar en obert en el Ple per part de la 

ciutadania. Sr. Alcalde comenta que en obert no es possible participar, mentre es 

realitzin per la plataforma de Localret. Encara que si algú vol participar pot adreçar les 

seves preguntes a  l’Ajuntament i s’intentaran resoldre en els Plens. Ambdós  

manifesten que es una llàstima. 
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10.- Sr. Bitrià i el Sr. Esteve aprofiten per manifestar el seu recolzament pel tema 

COVID, a l’equip de govern, encara que creuen que no s’ha comptat gaire amb ells. 

Sr. Alcalde respon que la greu situació viscuda fa difícil la gestió, encara que agraeix 

moltíssim l’ajuda que posen a disposició de l’Alcaldia i de les regidories els diferents 

grups municipals de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

 

11.- Pren la paraula el Regidor Carlos Gracia que vol demanar aclariment referent a 

les instal·lacions del Cementiri, ja que quant estava el seu Grup municipal al Govern 

es va dotar al Cementiri d’escales per que tothom pogués accedir als nínxols amb 

seguretat, i vol saber perquè a l’altre sector no s’ha dotat de més escales per facilitar 

l’accés i no distribuir les que ja hi eren. Pregunta com és que no s’ha equipat amb més 

escales el Cementiri. Sr. Alcalde agraeix l’interès pel cementiri i comenta que no 

s’havia detectat aquesta necessitat de més escales, però diu que si cal es 

proporcionaran de noves. 
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