Ajuntament de Alfarràs

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/16

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

30 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 19:40 fins a les 21:55 hores

Lloc

Sala de Juntes de l'Ajuntament

Presidida per

Joan Carles Garcia Guillamon

Secretari

Lídia Cabrero Abad

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

46574177M

Emmanuelle Samper Ortiz

SÍ

78078115S

Joan Carles Garcia Guillamon

SÍ

43729252L

Jordi Armengol Deza

SÍ

47680765V

Margaret Ojeda Ibars

SÍ

78078113J

Maria Carmen Parra Silvestre

SÍ

40889751Y

Maria Rosa Gracia Mas

SÍ

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

Aprovació de l'acta 15.2020 de la sessió anterior de data 16 de setembre de 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 15/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 16 de
setembre de 2020 (15/2020)

Expedient JGL 15/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 16 de
setembre de 2020 (15/2020).
Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 16 de setembre de 2020 (15/2020), 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 15/2020 de data 30 de setembre 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.

Aprovació factures
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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Expedient: 424/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
00026/2020
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 00026/2020, per un import total de 38.775,34 € euros,
(líquid 38.818,57 €) 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.
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Segon.- Ordenar a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs, que diligenciï
la relació de factures número 00026/2020 i les factures aprovades.

Contractes menors
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient: 427/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Contracte menor d’obres per Arranjament de camins municipals amb
àrid reciclat en el terme municipal d’Alfarràs.
1.- Antecedents
Vist que en data 23 de maig de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 7881, es va publicar la Resolució TES/1373/2019, de 17 de maig, de
convocatòria d’ajust per a la utilització d’àrids reciclats dels residus de la construcció
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques
municipals de Catalunya (ref. BDNS 456276)
Vist que per Decret d’Alcaldia número 184/2019 de data 23 de juliol de 2019, es va
aprovar sol·licitar ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques
municipals de Catalunya, per als camins de Guixeres Travessia i Canal de
Sobreeixidor, amb l’objectiu de fomentar la utilització d’àrid reciclat dels residus de la
construcció amb marcatge CE, en les obres promogudes pels ens locals.
Vist que per Resolució de l’Agencia de Residus de Catalunya, es va acordar atorgar a
l’Ajuntament d’Alfarràs la subvenció sol·licitada per un import de 16.694,10 € per a la
utilització d’àrid reciclats dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres
promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, d’acord
amb les bases.
Vist que per l’execució de l’obra s’han sol·licitat els següent pressupostos:
Contractista
Pressupost
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
(A25012386)
RIBALTA I FILLS, S.A (A25202680)
EXCAVACIONS I SERVEIS (MARCEL LLENA
BURGUES NIF 78061187-S)

16.694,10 €
18.150,27 €
17.800,10 €
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Vist l'article 13 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic,
estableix que Són contractes d’obres els que tenen per objecte un dels següents:
a)L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la
realització d’algun dels treballs que enumera l’annex I.
b) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits que fixa
l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus
o el projecte de l’obra
Per «obra» s’entén el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria
civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per
objecte un bé immoble. També es considera «obra» la realització de treballs que
modifiquin la forma o substància del terreny o del seu vol, o de millora del mitjà físic
o natural.
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 d’obra,
atenent a que l’import de la contractació és inferior a 40.000 euros (import sense
IVA).
Vist que ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost
presentat i que certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al mateix
contractista, altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació
qualitativament similar a la del present contracte, que individualment o conjuntament
superin el límit del contracte menor d’obres.
2.- La normativa aplicable és la següent:
.- Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
.- Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.
.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
.- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui
derogat per la LCSP.
.- Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò
que no contradiguin el que disposa la LCSP.
.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
.- Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret
237/2000, de 7 de juliol.
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.- 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 d’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Adjudicar a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SALU
amb NIF: A25012386 el contracte menor de l’obra “ARRANJAMENT DE CAMINS
MUNICIPALS AMB ÀRID RECICLAT EN EL TERME MUNICIPAL
D’ALFARRÀS” que resulta necessari per justificar els ajuts per a la utilització d’àrid
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens
locals i empreses públiques municipals de Catalunya, per als camins de Guixeres
Travessia i Canal de Sobreeixidor, amb l’objectiu de fomentar la utilització d’àrid
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE, en les obres promogudes pels
ens locals.
Segon.- La quantia del contracte es fixa en 16.694,10 € (setze mil sis-cents norantaquatre amb deu cèntims).
Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor d’obra
s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de
les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de CSP, i que el
contractista no ha subscrit més contractes menors que tinguin per objecte una
prestació qualitativament similar a la del present contracte d’obra, que pugui ser
entesa com una unitat funcional i que, individualment o conjuntament, superin la xifra
dels 40.000 € durant els darrers dotze mesos.
Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de
16.694,10 euros, d’acord amb el següent detall:
Anualitat: 2020 Programa 454 – Econòmica 62901 Partida Arranjament camins àrids
reciclats per un import total de 16.694,10 €
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.
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Setè.- Ordenar la publicació de la informació relativa al present contracte amb caràcter
trimestral.

Peticions
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 23/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Part posterior de l’habitatge.
En data 21 de setembre de 2020, amb número 2876, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor FRC, amb DNI
...2820B, que exposa que en la part posterior del seu pis, i sobre la canonada de la
teulada té un vesper i sol·licita una inspecció dels fets i si es possible una solució al
problema. La Junta de Govern Local resta assabentada i acorda notificar al peticionari
que haurà de posar-se en contacte amb algú especialitzat per la retirada del vesper.

2.- Expedient: 100/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Petició subvenció associacions
En data 23 de setembre de 2020, amb número 2912, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora ADS, que
actua en nom i representació de l’AMPA LLAR D’INFANTS D’ALFARRÀS, i aporta
factures per tal de justificar la subvenció de l’any 2020 i sol·licita el pagament de la
subvenció a l’Associació per l’import de 300,00. La Junta de Govern Local aprova la
petició i acorda el pagament.

3.- Expedient: 413/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Petició donar de baixa la taxa d’escombraries
En data 25 de setembre de 2020, amb número 2917, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor RSL, en el que
exposa que l’activitat SORIANO LEIVA Y FERNANDEZ PEREGRINA està donada
de baixa, i sol·licita donar de baixa la Taxa d’escombraries situada a l’Avinguda de
Lleida, número 94 (Local). La Junta de Govern Local resta assabentada i acorda
notificar al propietari que en aplicació de l’establert a l’Ordenança fiscal número 6
reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries que són
competència municipal aquesta TAXA té un caràcter obligatori en base als preceptes
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generals o per disposició dels reglaments, bans o ordenances de policia d’aquest
Ajuntament, meriten la taxa, encara que estiguin tancats. L’existència d’aquest tipus
de serveis permet a l’Ajuntament percebre’n la taxa, independentment de la utilització,
ja que és obligatòria. Són objecte d’aquesta exacció les taxes per: a) prestació dels
serveis de recollida, transport i tractament final dels residus sòlids derivats dels
habitatges, grans equipaments, despatxos professionals, allotjaments, establiments
d’alimentació, establiments de restauració i altres locals industrials, mercantils i
serveis d’acord amb el que estableix la Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls
contaminants. Per tot l’exposat es denega la petició de baixa de l’import del rebut.
S’acorda notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns. Per la present es pot
comunicar a l’interessat que en el cas que vulgui els cubells, haurà de fer una instancia
a l’Ajuntament i aquest autoritzarà i notificarà l’alta al servei de Porta a Porta per la
seva entrega.

4.- Expedient: 19/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Petició espais municipals per Food Truck
En data 29 de setembre de 2020, amb número 2927, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor AUS, amb DNI
...8109D, que exposa que disposa de Food Truck per la venda de patates fregides
naturals i salsitxes de Frankfurt, mida del remolc de 3 m x 1,5 m i sol·licita permís per
instal·lar-les a la plaça de la bàscula o en el lloc que considerin convenient fins a final
d’any els divendres dissabtes i diumenges de 17.00 hores a 22.00 hores. La Junta de
Govern Local resta assabentada i aprova la petició, per instal·lar-se a la Plaça la
Bàscula.

Tràmits urgència
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que s’han presentat una sèrie d’expedients que són importants i no podem
demorar-se fins a la propera Junta, s’aprova per unanimitat dels membres que
composen la sessió de la Junta, la urgència dels expedients que es relacionen i es
sotmeten a la valoració de la Junta i són:

1.- Expedient: 349/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Canvi de titularitat de la llicència activitat per venda ambulant de fruites
i verdures i assignació de registre sanitari municipal
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En data 3 d’agost de 2020 amb número de Registre d’Entrada 2380, es va presentar
instancia pel senyor MTB, amb DNI ...6439F, amb domicili al Carrer Balmes, 27
d’Alfarràs, en el qual es sol·licita canvi de titularitat de la llicència d’activitat per
venda ambulant de fruites i verdures i assignació de registre sanitari municipal que
està a nom de la seva mare la senyora MPBP.
Vist que traslladada la petició als serveis tècnics de l’Ajuntament d’Alfarràs aquests
informen favorablement, atès s’ha presentat la documentació necessària per fer el
canvi de titularitat.
Vist que la secretaria no té res a objectar respecte al canvi de titularitat de la llicència
d’activitat i assignació de registre sanitari municipal

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 per venda ambulant de fruites i verdures.
Nº Expedient: 349/2020
Titular: MTB (DNI ...6439F)
Nom comercial: MTB
Ubicació d’activitat: Avda Balmes, 27 d’Alfarràs.
Activitat: Venda ambulant de Fruites i Verdures
Anterior titular: MPBP.
Segon.- Atorgar-hi el número de registre sanitari municipal que es detalla:
Municipi: 25013
Dedicació: 07 01 3 0
Numeració: 00028
Dades establiment: Fruites i Verdures
Domicili Establiment: Venda ambulant

Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa de canvi de titularitat regulada en
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
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abonada.
Quart- Ordenar als serveis tècnics municipals que realitzin les visites d’inspecció
adients.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns, amb peu de
recursos.

2.- Expedient: 204/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Petició devolució fiança runes
Vist que per Decret d'Alcaldia de data 14 de maig de 2020, es va atorgar llicència
d'obres per canvi de 2 desguassos de canal de teulada presentada pel Sr. RAG amb
DNI ...7142T, en l'habitatge situat al Carrer Calvari, número 5 d'Alfarràs.
Vist que en data 29 de setembre de 2020 amb número 2933, es va presentar instancia
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 204/2020 sol·licitada pel senyor RAG.
Segon.- Acordar la transferència bancària de l'import de la fiança al número de compte
designat.

3.- Expedient: 252/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Petició devolució fiança runes
Vist que per Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2020, es va atorgar llicència
d'obres per adaptació i instal·lació de cuina i mobiliari a l’Avda Balmes, 15 d’Alfarràs
Vist que en data 25 de setembre de 2020 amb número 2923, es va presentar instancia
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 €
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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 252/2020 sol·licitada per la senyora BGF
Segon.- Acordar la transferència bancària de l'import de la fiança al número de compte
designat.”

4.- Expedient: 79/2018
Data: 30 de novembre de 2020
Assumpte: Ratificació decret d'alcaldia número 227/2020

Vist que l'Alcalde per Decret d'Alcaldia número 227/2020, amb data 29 de setembre
de 2020, va aprovar la 3º i última certificació de les obres del Projecte bàsic i executiu
de reforma interior d'edifici per a Museu d'Alfarràs, per un import de 11.240,79 e més
2.360,57 € d'IVA que fan un total de 13.601,36 €, i autoritzar el pagament amb càrrec
a la partida pressupostària corresponent.
Vist que l'esmentada certificació d'obra és va signar per l'Alcaldia de forma urgent un
cop executada i finalitzada l'obra, per la seva presentació al Leader.
L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del presenta acord que diu:
Únic.- Ratificar el Decret d'Alcaldia número 227/2020 de data 29 de setembre de
2020, que aprova la 3ª i última certificació de les obres Projecte bàsic i executiu de
reforma interior d'edifici per a Museu d'Alfarràs, a tots els efectes.

5.- Expedient núm.: 423/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Responsabilitat Patrimonial
Interessat: JLP
Data d'iniciació: 30/09/2020
1.- Antecedents
Vist que en data 21 de setembre de 2020, amb número 2887, es va presentar davant el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada per la senyora JLP,
amb DNI ...4318M, i domicili a l’Avda de Pinyana, número 6 d’Alfarràs, en la que
exposa que vol fer una reclamació de danys a la vivenda de l’Avinguda Pinyana,
número 6, degut al mal estat de la claveguera abans de que fos reparada i sol·licita el
nom de la companyia asseguradora de l’Ajuntament per reclamar i ‘hi ha algun
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expedient obert per adjuntar-lo.
2.- Fonaments de dret
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en l'article 65 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb el
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Requerir a la interessada per tal d’iniciar el procediment de responsabilitat
patrimonial, que haurà de completar la petició efectuada fent constar les dades
corresponent a la data en que es van produir el fet o l’acte en que es motiva la
reclamació i el seu efecte lesiu. S’haurà especificar els danys produïts, la presumpta
relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, la avaluació
econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible i el moment en que la lesió
efectivament es va produir, que anirà acompanyada de quantes al·legacions,
documents e informacions s’estimin oportunes i de la proposició de prova, concretant
els mitjans de que es valgui la reclamació, previ a la incoació de l’expedient
Segon.- Nomenar com a òrgan instructor del procediment per determinar si existeix
responsabilitat per part d'aquest Ajuntament d’Alfarràs, sent Secretari d'aquest el de
l'Ajuntament; tenint en compte l’establert 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, si s’escau.
Tercer.- Comunicar a Lidia Cabrero Abad el seu nomenament com a instructor,
donant-li trasllat de quantes actuacions existeixin sobre aquest tema i habilitant-li
perquè realitzi totes les actuacions necessàries per comprovar l'existència o no de
responsabilitat per part de l'Ajuntament.
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada als efectes oportuns.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES
12

Ajuntament de Alfarràs

Precs i preguntes
Expedient: 374/2020
Data: 30 de setembre de 2020
Assumpte: Petició d'exposició itinerant "Lectures i textures".
Vist que l'Ajuntament d'Alfarràs va sol·licitar al Consell Comarcal l'exposició itinerant
"TEXTURES I LECTURES" de PR, essent una nova proposta organitzada per l'Àrea
de Cultura i el Servei d'Atenció a les Dones (SAID), del Consell Comarcal del Segrià,
que mostra peces d'art tèxtil adreçat a les Associacions de Dones mitjançant els
ajuntaments de la Comarca.
Vist que el projecte "Textures i Lectures" consta de 18 creacions d'art tèxtil
contemporani amb literatura escrit per dones, i a cada peça l'acompanya un fragment
d'una obra recent d'escriptores vinculades a Lleida, acompanyada d'un taller o xerrada
per part de l'autora que inaugurarà la mostra.
Vist que l'Ajuntament d'Alfarràs l'adhesió a l'exposició itinerant, el Consell Comarcal
ha comunicat aprovar la petició i concedir-nos les dates del 23 d'octubre a 1 de
novembre de 2020.
La Junta de Govern Local resta assabentada i valora positivament l'actuació.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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