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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/20  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data  25 / de novembre / 2020  

Durada  Des de les 19:35 fins a les 21:50 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 de la sessió anterior 19/2020 de data 11 de novembre de 2020. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 

Expedient: JGL 19/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 11 de 

novembre de 2020 (19/2020) 

  

Expedient JGL  20/2020 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 11 de 

novembre de 2020 (19/2020). 

Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 11 de novembre de 2020 (19/2020), 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 19/2020 de data 11 de novembre 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 484/2020.- Aprovació i pagament de factures. 

Favorable Tipus de votació: 

Unanimitat/Assentiment 
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Expedient: 484/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures 

00032/2020 

  

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 00032/2020, per un import total de 68.166,52 € euros, 

(líquid 68.354,54 €) 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 00032/2020 i les factures aprovades. 

  

  

Expedient 104/2020.- Llicència d'activitat establiment comercial aliments al 

detall SPAR 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

Vist que en data 20 de novembre de 2020, es va requerir complementar la 

documentació presentada per l'Empresa FRAGADIS, S.L., corresponent a la llicència 

d'activitat de  "Comerç d'Aliments al Detall (Supermercat)", situada a l'Avda Balmes, 

número 24 d'Alfarràs.  

 

Vist que a la data de la Junta encara no s'ha presentat aquesta documentació. 

  

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local posposar l'acord fins a la propera Junta, 

i així s'acorda. 

  

Expedient 476/2020.- Llicència d'obres majors reforma de la planta baixa d’una 

edificació existent per a la instal·lació d’un taller d’impressió i arts gràfiques a 

l’edifici existent al carrer Pompeu Fabra núm. 4 d’Alfarràs. 

No hi ha acord Motiu: Ampliar documentació 

Vist que en data 20 de novembre de 2020, es va requerir complementar la 

documentació presentada per PUBLIDER, corresponent a la llicència d'obres majors 

per la reforma de planta baixa d'una edificació existent per a la instal·lació d'un taller 

d'impressió i art gràfiques a l'edifici existent al Carrer Pompeu Fabra, número 4 

d'Alfarràs.  

 

Vist que a la data de la Junta encara no s'ha presentat aquesta documentació. 

  

L'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local posposar l'acord fins a la propera Junta, 

i així s'acorda. 

  

Expedient 480/2020.- Aprovació de les bases i convocatòria dels ajuts al centres 

d'estètica i restauració per l'exercici 2020. 

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat/Assentiment 

Expedient: 480/2020 

Data: 23 de novembre de 2020 

Assumpte: Aprovació de les bases reguladores per la concessió d’ajuts en l’àmbit del 

comerç als centres d’estètica i restauració per la compensació de pèrdues 

econòmiques com a conseqüència de dos tancaments al sector davant la COVID-19. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que es fa necessari regular la concessió d’ajuts en l’àmbit del comerç als centres 

d’estètica i restauració (cafeteries, bars i restaurants) que hagin estat obligats a tancar 

les seves activitats dos cops com a conseqüència de la situació de pandèmia provocada 

per la COVID-19, ubicats en el terme municipal d’Alfarràs. 

  

Vist que s’han redactat les bases que regularan aquests ajuts que tenen com a objecte 

ajudar al manteniment del teixit econòmic local, ajudar a reprendre l’activitat 

econòmica i compensar parcialment les pèrdues econòmiques derivades de la 

suspensió i/o tancament dels seus establiments a partir de la declaració de l’estat 

d’alarma de 14 de març de 2020, fins a la data d’avui. 

  

Vist que aquesta convocatòria és única. 

  

  

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

  

  

Primer.- Aprovar les bases reguladores per la concessió d’ajuts en l’àmbit del comerç 

als centres d’estètica i restauració per la compensació de pèrdues econòmiques com a 

conseqüència de dos tancaments al sector davant la COVID-19. 

  

  

Segon.- Acordar obrir la convocatòria per la concessió d’ajuts en l’àmbit del comerç 

als centres d’estètica i restauració per la compensació de pèrdues econòmiques com a 

conseqüència de dos tancaments al sector davant la COVID-19. 

  

  

Tercer.- Publicar el text íntegre de les bases aprovades mitjançant anunci en el taulell 

d’anuncis de l’Ajuntament i aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva 

publicació. 

  

Es transcriuen les bases que diuen: 

  

  

“BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN L’ÀMBIT DEL 
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COMERÇ ALS CENTRES D’ESTÈTICA I RESTAURACIÓ PER LA COMPENSACIÓ 

DE PÈRDUES ECONÒMIQUES COM A CONSEQÜÈNCIA DE DOS TANCAMENT 

AL SECTOR DAVANT LA COVID-19  

  

  

Expedient: 480/2020 

Data: 17 de novembre de 2020 

Assumpte: Bases reguladores per la concessió d’ajuts en l’àmbit del comerç als 

centres d’estètica i restauració per la compensació de pèrdues econòmiques com 

conseqüència de dos tancaments al sector davant la COVID-19. 

  

  

1.- Base 1: Objecte i finalitat 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts  en l’àmbit del comerç als 

centres d’estètica i restauració (cafeteries, bars i restaurants), que hagin estat 

obligats a tancar les seves activitats dos cops com a conseqüència de la situació de 

pandèmia provocada per la COVID-19, ubicats en el terme municipal d’Alfarràs. 

  

Amb l’atorgament d’aquests ajuts es vol ajudar al manteniment del teixit econòmic 

local, ajudar a reprendre l’activitat econòmica i compensar parcialment les pèrdues 

econòmiques derivades de la suspensió i/o tancament dels seus establiments a partir 

de la declaració de l’estat d’alarma de 14 de març de 2020, fins a la data d’avui. 

  

2.- Base 2: Persona beneficiàries: 

Podran ser beneficiaris les persones jurídiques i/o autònoms titulars d’un establiment 

físic de restauració (cafeteries, bars i restaurants), i centres d’estètica que a data de 

la declaració d’alarma estiguessin oberts i hagin estat obligats pel Govern al 

tancament per dos cops, suposant per aquests una disminució de la seva facturació. 

  

Les persones beneficiaries que sol·licitin els ajuts en el marc d’aquestes bases, han de 

tenir com a mínim, un establiment operatiu en el terme municipal d’Alfarràs. 

  

El compliment de la condició de beneficiari s’acreditarà mitjançant la signatura de la 

declaració responsable que s’inclourà a l’imprès de sol·licitud de l’ajut. 

  

3.- Base 3: Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària 

  

a). Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Ajuntament 

d’Alfarràs i que s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment i abans de rebre 

qualsevol pagament. 

  

b). Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat, i la 

Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, que s’haurà de mantenir al 

llarg de tot el procediment i abans de rebre qualsevol pagament. 
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c). No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de 

beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

  

d). En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal 

estar donat d’alta d’autònom. 

  

e) En el cas de persones beneficiàries jurídiques hauran d’acreditar estar donades 

d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques. 

  

f) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en 

matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu de relacions laborals o en 

matèria de seguretat i salut en el treball durant l’any anterior a la convocatòria, de 

conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, 

aprovat per Reial Decret legislatiu 5/2000 de 4 d’agost o si han estat sancionades, 

hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per 

aquest concepte. 

  

g) No haver estat condemnat en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant, ni 

les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per algun 

delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans 

amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la 

Llei orgànica 1/1996 de 15de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció 

donada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a 

la infància i a l’adolescència. 

  

h) No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors) 

  

i). Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 

  

  

4.- Base 4: Quantia. 

  

4.1.- Els ajuts atorgat tenen el caràcter d’import fixe i màxim  de 300,00 € per 

beneficiari, i s’han de destinar a la realització de l’actuació. 

  

4.2.- Els fons públics que financen aquests ajuts són els consignats a la partida 

430/22799 del Pressupost de l’Ajuntament d’Alfarràs per l’exercici 2020. 

  

4.3.- Per a la distribució d’aquests imports, s’han tingut en compte el nombre de 

centres d’estètica i restauració susceptibles de ser beneficiaris d’aquests ajuts, segons 

les dades que consten a l’Ajuntament d’Alfarràs. 
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5.- Base 5: Compatibilitat dels ajuts 

  

Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada. No 

obstant això, en cap cas l’import de les subvencions o ajuts concedits, podent ser 

d’una quantitat, que aïlladament o en concurrència amb subvencions procedents 

d’altres administracions públiques o privades superi l’import de la pèrdua de 

facturació. 

  

  

6.- Base 6: Procediment de sol·licitud i documentació 

  

6.1.- Les sol·licituds s’hauran de presentar en segons model normalitzat en 

dependències de l’Ajuntament o per mitjà de la pàgina web de l’Ajuntament, 

acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases. En el model 

normalitzat s’inclouran les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària 

on, si s’escau es farà efectiu el pagament de la subvenció. 

  

6.2.- La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels 

requisits establerts en la base 3. 

  

6.3.- La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització a l’Ajuntament d’Alfarràs, 

per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles i documents electrònics que 

siguin necessàries per la verificació de les dades contingudes en la sol·licitud. 

  

6.4.- Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud 

no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, es requerirà la 

persona sol·licitant per a què, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o 

adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que 

desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 

68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comí, de les 

Administracions Públiques. Aquesta resolució de desistiment es notificarà a la 

persona o entitat interessada. 

  

6.5.- El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de la 

publicació d’aquesta en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

  

  

Base 7.- Procediment de concessió. 

  

7.1 El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva en la modalitat 

de l’article 22.1.3r de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 

  

7.2. De conformitat amb l’article 30.7 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general 
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de subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requerirà cap altra 

justificació que l’acreditació en la declaració responsable que es presenti, del 

compliment dels requisits indicats en la base 3 d’aquestes bases, per tractar de la 

concurrència d’un fet objectiu com és la disminució de la facturació com a 

conseqüència de les declaracions d’alarma produïdes per la COVID-19, sens 

perjudici dels controls que s’efectuïn amb posterioritat. 

  

7.3 La instrucció del procediment i la proposta de resolució correspondrà a l’Alcaldia 

de l’Ajuntament d’Alfarràs, i la resolució definitiva a la Junta de Govern Local. 

  

7.4.- L’Ajuntament d’Alfarràs podrà sol·licitar documentació complementària que 

consideri necessària per acreditar les dades que figurin a la sol·licitud. 

  

  

Base 8.- Resolució i notificació. 

  

L’òrgan competent per dictar resolució és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

d’Alfarràs, en el termini que preveu l’article 25.4 de la Llei38/2003 general de 

subvencions. 

  

La resolució ha de ser motivada i ha d’incloure com a mínim la identificació de la 

persona sol·licitant a la que es concedeix, es denega o s’inadmet l’import concedit. 

  

Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions, que exhaureix la via 

administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant la Junta 

de Govern Local en el termini d’un mes des de la publicació de la resolució, o 

directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadores 

des de l’esmentada notificació o publicació. 

  

  

Base 9.- Publicitat de la resolució 

  

D’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de 

novembre (LGS) i l’article 5.1 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre de 

Transparència, Accés a la informació Pública i Bon Govern, la “Base de Datos 

Nacional de Subvencions” (BDNS), operarà com a mitjà electrònic per donar 

compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions atorgades, el qual 

haurà de contenir les dades a que es refereix la lletra b) de l’apartat 8 de l’article 20 

de la LGS. 

  

D’acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les 

convocatòries i les subvencions públiques atorgades amb indicació de l’import, 

l’objecte i els beneficiaris, s’ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web de 
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l’Ajuntament. 

  

  

Base 10.- Pagament 

  

L’import dels ajuts s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es 

resolgui la concessió de l’ajut.  

  

L’Ajuntament d’Alfarràs podrà realitzar les actuacions de seguiment i control 

necessàries per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van 

donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions que s’hi estableixen. Les 

persones beneficiaries de l’ajut estan obligades a facilitar tota la informació que els 

requereixi la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

Les persones beneficiaries estan sotmeses als controls financers que corresponguin, 

d’acord amb el que estableix l’article 3.5 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 i l’article 46 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, 

sobre tramitació, justificació i control de subvencions i resta de normativa aplicable. 

  

L’Ajuntament d’Alfarràs realitzarà actuacions específiques de control, arran de 

denúncies o de l’existència d’indicis de frau o d’irregularitats en l’execució de 

l’activitat finançada a l’empara d’aquestes bases. 

  

En tot cas, la persona beneficiària haurà de facilitar qualsevol informació o 

comprovació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir l’ajuntament. 

  

  

Base 11.- Revocació 

  

11.1.- Són causes de revocació les previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003 de 17 de 

novembre, general de subvencions.   

  

11.2.- Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, 

o la intervenció General en el marc del procediment de control, aprecien la 

concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció atorgada, hauran d’instar 

l’inici del procediment corresponent, d’acord amb el que disposa la Llei 38/2003 de 

17 de novembre, general de subvencions. 

  

  

Base 12.- Renúncia 

  

12.1.- Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció atorgada i a aquest 

efecte, l’òrgan que va atorgar la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les 
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persones beneficiàries han de retornar la quantitat indegudament percebuda més els 

interessos de demora corresponents. 

  

12.2.- En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui 

inferior a la quantitat  atorgada, la persona o entitat beneficiària podrà renunciar de 

forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda 

indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va atorgar la subvenció dictarà la 

resolució corresponent. 

  

  

Base 13.- Infraccions i sancions. 

  

Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la 

Intervenció en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun 

motiu d’infracció hauran d’instar l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el 

que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, amb 

independència del reintegrament total o parcial de la subvenció. 

  

  

Base 14.- Obligacions de les persones beneficiàries. 

  

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions: 

  

a) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les 

condicions que determinen la concessió, o el gaudi de la subvenció. 

 

b) Conservar els justificants originals, i la resta de documentació relacionada 

amb els ajuts atorgats durant el termini mínim de 10 anys. 

  

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que correspongui a l’Ajuntament  

a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la 

Intervenció de l’Ajuntament. 

  

d) Disposar dels llibres comptable, els registre i altres documents exigits en la 

legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas. 

  

e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la 

subvenció en els termes que s’indiqui a la resolució corresponent. 

  

f) Complir els principis ètics i regles de conducta als quals les persones 

beneficiaries d’ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual 

incompliment d’aquests principis recollits en les bases. 
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Base 15.- Protecció de dades de caràcter personal 

  

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades  i pel qual 

es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de 

protecció de dades personal i garantia dels drets digitals, les dades seran 

incorporades al tractament d’Expedients Administratius, del qual és responsable 

l’Ajuntament d’Alfarràs. 

  

  

Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del 

tractament l’accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a 

limitar-ne el tractament, o a oposar-s’hi en els supòsits que preveu la normativa 

vigent. 

  

  

ANNEX 1 

  

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de 

subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual 

incompliment d’aquests principis. 

  

Principis ètics i regles de conducta: 

  

1.- Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament 

exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 

manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parar, sigui present, o pugui afectar el 

procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui 

vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

  

2.- Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajust públics en l’exercici de la 

seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 

  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut 

públic. 

 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 

convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes 

convocatòries. 
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3.- En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 

les obligacions següents: 

  

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de 

conflicte d’interessos. 

 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat púbic 

influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 

d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

  

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les 

bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui 

sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons 

públics. 

  

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 

transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’Administració o 

administracions de referencia, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoqui de forma directa per previsió 

legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de 

transparència. 

  

  

Efectes d’un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 

  

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el 

règim sancionador previst en la Llei 19/2014 de 29 de desembre, i les sancions que 

preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles 

altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de 

subvencions. 

  

  

  

ANNEX 2 

  

MODEL SOL·LICITUD 
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Dades de la persona sol·licitant 

CIF / NIF / NIE 

................................................................................................................... 

Nom /  Raó 

social................................................................................................................ 

Adreça...............................................................................................................................

... 

Codi 

postal........................................................................................................................... 

Municipi............................................................................................................................

... 

Província...........................................................................................................................

... 

Telèfon 

fix............................................................................................................................ 

Telèfon 

mòbil....................................................................................................................... 

Adreça 

electrònica............................................................................................................... 

  

  

Autoritzo a l’Ajuntament d’Alfarràs a utilitzar les dades de contacte electròniques que 

he facilitat com a mitjà preferent de comunicació i notificació en relació amb aquest 

expedient. 

  

Actua en nom propi mitjançant representant 

Dades de la persona representant 

  

Dades de la persona representant 

NIF / CIF / 

NIE.................................................................................................................... 

Nom i 

cognoms.................................................................................................................... 

Adreça...............................................................................................................................

... 

Codi 

postal........................................................................................................................... 

Municipi............................................................................................................................

... 

Província...........................................................................................................................

... 

Telèfon 

fix............................................................................................................................ 

Telèfon 



  
Ajuntament de Alfarràs 

15 

 

mòbil....................................................................................................................... 

Adreça 

electrònica............................................................................................................... 

  

  

Autoritzo a l’Ajuntament d’Alfarràs a utilitzar les dades de contacte electròniques que 

he facilitat com a mitjà preferent de comunicació i notificació en relació amb aquest 

expedient. 

  

Dades de l’activitat. 

Tipus..................................................................................................................................

.. 

Persona física restauració 

Persona física centre d’estètica 

Persona jurídica restauració 

Persona jurídica centre d’estètica 

Altres 

Noms i cognoms o raó 

social............................................................................................... 

DNI / NIE / 

NIF................................................................................................................... 

Nom 

comercial.................................................................................................................... 

Adreça 

establiment.............................................................................................................. 

Codi 

postal........................................................................................................................... 

Municipi............................................................................................................................

... 

Descripció 

activitat.............................................................................................................. 

Data alta 

activitat................................................................................................................. 

  

  

Dades bancàries  

Numero 

IBAN..................................................................................................................... 

  

  

  

EXPOSO: 

  

Que he tingut coneixement de les bases per a la concessió d’ajuts de la present 
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subvenció. 

  

  

SOL·LICITO 

  

Que es valori, segons les bases establertes en aquesta línia subvencionadora, la 

concessió d’aquest ajut. 

  

  

He llegit i accepto la informació relativa a protecció de dades. 

  

  

Alfarràs, ..............................................de ...............................................................de 

2020 

  

  

  

Signatura: 

  

  

  

................................... 

  

  

  

S’adjuntarà a la present: 

  

a) Full de transferència bancària signada per l’entitat 

b) Document autorització en cas d’actuar per representant 

c) Declaracions responsables 

d) Alta autònoms o IAE 

  

Informació bàsica sobre Protecció de Dades  

  

Responsable: Ajuntament d’Alfarràs 

Finalitat: Gestió del tràmit que sol·liciteu 

Legitimació: Consentiment del titular o representant de l’activitat econòmica. 

Destinataris: Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la 

tramitació. 

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-me la portabilitat, 

oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Informació addicional: Podeu consultar al revers d’aquest formulari, 

  

Informació detallada sobre Protecció de Dades. 
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Responsable: Ajuntament d’Alfarràs. 

Finalitat: La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit sol·licitat. 

Respecte el termini de conservació de les dades, la regulació de la Llei 39/2015 d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

estableix que la supressió dels documents haurà de ser autoritzada d’acord amb el 

que disposi la normativa aplicable. 

Legitimació: La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de 

la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

Destinataris: Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva 

tramitació dins de l’Ajuntament d’Alfarràs. 

Drets: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la 

portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant un escrit a 

l’Ajuntament d’Alfarràs o un correu electrònica a l’adreça 

ajuntament@alfarras.ddl.net. 

  

  

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ADJUNTAR. 

  

.- Compleixo les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament 

d’Alfarràs on es presenti la sol·licitud i les obligacions davant la Seguretat Social. 

Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment 

de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament i abans de 

rebre qualsevol pagament. 

  

.- No em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de 

beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

  

.- Compleixo els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998 de 

7 de gener, de política lingüística. 

  

.- Compleixo l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit 

laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus 

de discriminació laboral entre homes i dones, respectant, allò que estableix l’article 

45 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes 

i la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

  

.- No he estat condemnat/da en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 

la indemnitat sexual, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació 

sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996 de 15 

de gener de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015 

de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència. 

mailto:ajuntament@alfarras.ddl.net
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.- Estic donat d’alta, en el moment de presentació de la sol·licitud en el cens de 

l’impost sobre activitats econòmiques. 

  

.- Que m’adhereixo al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016 de 28 

de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels 

procediments per a la concessió de subvencions i que s’inclou com Annex d’aquesta 

resolució. 

  

.- Compleixo els requisits als que fa referencia la base 3, si s’escau. 

  

.- Que l’aplicació dels diferents estats d’alarma m’ha comportat el tancament de 

l’establiment de fins a dos cops. 

  

.- Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració 

són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o 

falsedats de la informació que conté aquest formulari i els documents que annexo. 

(D’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques).” 

  

Contractes menors 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient: 506/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Contracte menors d’obres per construcció de dos pous al braçal del 

Grech. 

  

  

1.- Antecedents 

Vist que s’ha detectat que en el Carrer que transcorre per sobre del Braçal del Grech, 

freqüentment té fuites d’aigua que deterioren el paviment i perjudiquen als immobles 

confrontants, i vist que es van contractar els serveis de càmeres per detectar les 

possibles trenques de la canonada per detectar fuites.  

  

Vist que l’estudi no ha determinat un deteriorament de les canonades sinó que 

aquestes fuites o abocament d’aigua poden ser solventats mitjançant la construcció de 

dos pous al Carrer. 

  

Vist que la proposta tècnica és la Construcció de dos pous amb una alçada màxima de 

1,5 metres, de 1,20 metres de diàmetre interior amb recobriment amb morters 

hidròfugs i pintats amb una solució impermeabilitzants, que solventarà els problemes 
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de fuites d’aigua generades i que justifiquen les necessitats que pretén cobrir amb 

aquest contracte, la idoneïtat de l’objecte i contingut de conformitat amb el que 

estableix l’article 28 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 

públic, considerant-se l’obra necessària. 

  

Vist que s’han demanat tres pressupostos a diferents empreses que són: 

  

.- CIAE ENGINYERS (B65908204): Import 3.200,00 € sense IVA 

.- SANITEC GESTIÓ INTEGRAL DEL SANEJAMENT (B66696006): Import 

2.800,00 sense IVA 

.- NEIDA S.L (B08673527),: Import 2.960 € sense IVA. 

  

Vist que 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 

  

Vist que 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 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), i existència de consignació pressupostaria. 

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- 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 
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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 SANITEC GESTIÓ INTEGRAL DE SANEJAMENT, 

amb NIF B66696006, el contracte menor de l’obra  Construcció de dos pous amb una 

alçada màxima de 1,5 metres, de 1,20 metres de diàmetre interior amb recobriment 

amb morters hidròfugs i pintats amb una solució impermeabilitzants, que resulta 

necessària per evitar més fuites d’aigua que perjudiquin el carrer, el paviment i 

habitatges.  

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 2.800,00 € (dos mil vuit-cents euros) més 

21% IVA essent un total de 3.388,00 € 

  

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 

3.388,00,  euros, a la partida pressupostaria 153/629 del Pressupost de l’Ajuntament 

d’Alfarràs per 2020. 

  

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. 

  



  
Ajuntament de Alfarràs 

21 

 

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

trimestral. 

  

 

2.- Expedient núm.: 507/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Contracte de subministrament dipòsit calefacció poliesportiu 

  

1.- Antecedents 

 

Vist que l’Ajuntament ha previst contractar el subministrament d’un dipòsit de gas-oil 

de 1000 litres pel calefactor del poliesportiu municipal, amb safata de dipòsit, kit 

aspiració gas-oil, ventilació i canonada de pvc, filtre, canonada de cobre, i accessoris, i 

es disposa de 3 pressupostos que són els següent:  

  

EST 785,40 € sense IVA 

AMC 690,00 € sense IVA 

VILALBA FONCAL SLU 750,00 € sense IVA 

  

Vist que el pressupost que resulta més econòmic i s’ha previst contractat a l’empresa 

AMC amb DNI ...8312E. 

  

L'article 16 de la Llei 9/2018 de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic, 

estableix que són contractes de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, 

l’arrendament financer, o l’arrendament, amb opció de compra o sense, de productes o 

béns mobles. 

  

Ha estat emès el corresponent informe de secretaria sobre el procediment legal a 

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

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

(import sense IVA). 

  

Ha estat emès informe d’intervenció que fa constar l’existència de consignació 

pressupostària suficient per atendre la despesa, respecte el pressupost presentat i que 

certifica que durant els darrers dotze mesos no s’ha adjudicat al  mateix contractista, 

altres contractes menors que tinguin per objecte una prestació qualitativament similar 

a la del present contracte, que individualment o conjuntament superin el límit del 

contracte menor de subministrament. 

  

La normativa aplicable és la següent: 

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

del règim local. 

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

.- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, 
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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 següent acord que diu: 

  

Primer.- Adjudicar a l’empresa AMC amb DNI ...8312E, el contracte menor de 

subministrament  “dipòsit de gas-oil de 1000 litres pel calefactor del poliesportiu 

municipal”, que resulta necessari per donar servei a la calefacció del poliesportiu. 

  

Segon.- La quantia del contracte es fixa en 834,90 € (vuit-cents trenta-quatre amb 

noranta cèntims) amb el següent detall: pressupost brut: 690,00 € més 144,90 € en 

concepte d’IVA. 

  

Tercer.- Deixar constància que per a l’adjudicació d’aquest contracte menor de 

subministrament s’ha comprovat que no s’està alterant l’objecte del contracte per 

evitar l’aplicació de les regles generals de contractació de la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre de CSP, i que el contractista adjudicatari no ha subscrit més contractes 

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

contracte de subministrament, que pugui ser entesa com una unitat funcional i que, 

individualment o conjuntament, superin la xifra dels 15.000 € durant els darrers dotze 

mesos. 

Quart.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) de la despesa per un import de 834,90 

euros, d’acord amb el següent detall: 

  

Anualitat Programa 

  

Econòm 
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Partida 2020 340 210 Esports: reparacions, manteniment i conservació edificis 834,90 

€ 

TOTAL 834,90  €    

  

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

  

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

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

per a la signatura dels documents corresponents. 

  

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

trimestral 

  

  

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: 100/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició de subvenció nominativa associacions 2020 

  

 En data 17 de novembre de 2020, amb número 3515, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor RPC, 

que actua en nom i representació de l’ESCOLA DE FUTBOL PINYANA, amb CIF 

G25592528, en la que adjunta les factures corresponents a les despeses de l’exercici 

2020 i sol·licitin el pagament de l’import que resta de 700,00 € de la subvenció 

recollida al Pressupost de l’Ajuntament d’Alfarràs de 2020, atès que en data 22 de 

juliol de 2020 ja es va abonar una bestreta per import de 2.800,00 €. La Junta de 

Govern Local resta assabentada i aprova el pagament de l’import que resta de 700,00 

 €. 

  

 

2.-  Expedient: 100/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició de subvenció nominativa associacions 2020 

  

En data 19 de novembre de 2020, amb número 3584, es va presentar davant el 
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Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora 

DMC, que actua en nom i representació de l’associació GRUP D’ESPLAI EL 

SEGRIÀ ALFARRÀS, amb CIF G25512369, en la que adjunta factures corresponents 

a les despeses de l’exercici 2020, tot acreditant que no és pot acreditar la totalitat de la 

subvenció i que sol·liciten només el pagament 267,07 €. La Junta de Govern Local 

resta assabentada, revisada la documentació presentada i escoltada la intervenció 

només s’han acreditat fefaentment despeses per un import total de 142,07 €, amb la 

documentació aportada. Per tant la Junta de Govern Local aprova el pagament de la 

despesa realment realitzada que ascendeix a un import de 142,07 €. 

  

 

3.- Expedient: 494/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Baixa voluntària activitat al Carrer Trinitat, número 7 d’Alfarràs.  

  

  

1.- Antecedents 

  

Vist que en data 23 d’octubre de 2020, amb número de registre d’entrada 3226, es va 

presentar davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada 

pel senyor MMZ, amb NIE ...0659B, amb domicili a l’Avda Lleida, número 57 , 1º, 2ª 

d’Alfarràs, en el que exposa que l’activitat comercial que tenia en el Carrer Trinitat, 

número 7 d’Alfarràs es dona de baixa. 

  

Vist que en data 25 de juliol de 2019 la Junta de Govern Local va atorgar llicència 

d’activitat per local de venda de productes envasats i begudes al local Carrer Trinitat, 

número 7, planta Baixa al senyor MMZ, segons consta en el Llibre d’activitat de 

l’Ajuntament 4/2019, i expedient de llicència 170/2019. 

  

Vist que s’ha comprovat que realment ha estat donada de baixa. 

  

Vist que es fa necessari modificar els rebuts que pugui generar la mateixa a la 

propietària.  

  

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

  

.- Els articles 21.3, 75 i 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

  

  

L’Alcaldia proposa a la Junta de Govern l’adopció del present acord que diu: 
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Primer.- Resoldre la baixa de l’activitat de Venda al Detall, al Carrer Trinitat número 

7, al senyor MMZ, segons consta en el Registre del Llibre d’activitats 4/2019 

(Expedient 170/2019), que va ser concedida en data 25 de juliol de 2019, per la Junta 

de Govern Local. 

  

Segon.- Procedir a donar de baixa la llicència d’activitat número 4/2019 a nom del 

senyor MMZ. 

  

  

Tercer.- Acordar realitzar els canvis de nom dels rebuts que es generi de l’immoble de 

l’activitat a la propietària la senyora LDC. 

  

  

Quart.- Notificar el present acord als interessats, amb indicació dels recursos 

pertinents. 

  

  

4.- Expedient 499/2020 

  

Data: 25 de novembre de 2020 

  

Assumpte: Aprovació de memòria tècnica i valorada de rehabilitació parcial del 

pont vell d'Alfarràs 

  

Vist que per Resolució ARP/2517/2020, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen els 

ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc 

del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.  

  

Vist l'Ordre ARP/164/2020 de 24 de setembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu 

Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

  

Vist que l'Ajuntament d'Alfarràs ha redactat una memòria tècnica valorada de 

Rehabilitació parcial del pont vell d'Alfarràs, atès la seva vocació, al igual que en 

projectes anteriors, al desenvolupament turístic del terme municipal d'Alfarràs, 

buscant la protecció del patrimoni municipal. 

  

Vist que es fa necessaris la rehabilitació del pont vell d'Alfarràs, que va estar declarat 

BCIL, i ubicat a l'est del nucli urbà i travessa el riu Noguera Ribagorçana donat el seu 

estat de conservació molt dolent i/o ruïnós. 

  

Vist que aquesta Rehabilitació del pont vell d'Alfarràs pot ser objecte d'aquesta 
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subvenció Leader. 

  

2.- Fonaments de dret 

.- Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions 

Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 

de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

  

.- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

  

.- L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 

Local, aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

  

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

  

Primer.- Aprovar la Memòria tècnica i valorada de Rehabilitació parcial del pont vell 

d'Alfarràs i la Memòria justificativa de la viabilitat econòmica actual i futura del 

projecte. 

  

Segon.- Sotmetre aquest projecte aprovat inicialment a informació pública per un 

termini d’un mes, mitjançant l’anunci en el Butlletí Oficial de Província de Lleida, i 

en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament durant els quals es pot examinar l’expedient i 

formular les al·legacions pertinents en el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, 

a efectes i de conformitat amb allò establert a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si en aquest 

termini no es presenten al·legacions ni reclamacions al mateix esdevindrà definitiu 

sense ulterior acord.  

 

Tercer.- Aprovar sol·licitar els ajuts en el marc del Programa de Desenvolupament 

Rural de Catalunya 2014-2020 Leader, per l'execució del Projecte de Rehabilitació 

parcial del pont vell d'Alfarràs, per un import d'execució total de 96.456,53 €, ( inclou 

obra i honoraris tècnics) i sol·licitar el 80% de l'obra 

  

 

5.- Expedient: 191/2019 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Aprovació de la substitució de la garantia efectiu per aval bancari de les 

obres i concessió de la Central Hidroelèctrica. 
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1.- Antecedents 

Vist que en data 23 d’agost de 2020, amb número 2569, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor CSB, 

que actua en nom i representació de l’empresa adjudicatària de les obres i concessió 

posterior de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs, en la que exposa que en virtut de 

contracte administratiu per construcció i rehabilitació de la Central Hidroelèctrica 

d’Alfarràs es va dipositar una garantia del 5% establert en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, en diners, atès que amb la premura de temps va ser 

impossible aportar aval bancari. No obstant l’anterior i per tal de disposar l’empresa 

de més liquiditat per fer front al retard el Covid-19 sol·licita canviar la garantia 

presentada en efectiu per un aval bancari que garantirà igual l’import de la concessió i 

sol·licitar recuperar l’import en euros dipositat. 

  

Vist que s’aporta aval original del Banc de Sabadell, en el que Avala a Forces Motrius 

de Pinyana, S.L, amb NIF B25848854, en concepte de fiança definitiva per a 

respondre a les obligacions derivades de l’adjudicació del contracte administratiu de 

concessió d’obres que compren la redacció del projecte, la rehabilitació  construcció 

de la Central Hidroelèctrica i l’explotació de la mateixa a través de l’aprofitament 

hidràulic de titularitat municipal, davant l’Ajuntament d’Alfarràs, per un import 

màxim de 78.759,68 € (setanta-vuit mil set-cents cinquanta-nou, amb seixanta-nou 

cèntims) i respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP i allò regulat 

ala Plecs de Clàusules que regeixen en aquesta contracte.  

  

Vist que aquesta garantia definitiva vincula tant l’execució del projecte d’obres com al 

concessió de l’explotació per tal de garantir el compliment de les obligacions 

derivades del contracte concessional, sense perjudici que es puguin constituir d’altres. 

  

Vist que a l’aval consta que l’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que 

compleix tots els requisits previstos en l’article 56.2 del Reglament General de la Llei 

de contracte de les Administracions Públiques.  

  

Vist que l’aval s’atorga solidàriament respecte al principal obligat, amb renúncia 

expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment 

del beneficiari, amb subjecció als termes previstos en la Llei de contractes del Sector 

Públic i en les normes del seu desenvolupament. 

  

Vist que a l’aval consta que restarà en vigor fins que el beneficiari d’aquest, o qui en 

el seu nom sigui habilitat legalment per això autoritzi la seva cancel·lació o devolució 

d’acord amb l’establert en la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació 

complementària. 

  

Vist que s’ha informat favorablement per part de Secretaria a l’acceptació de la 

sol·licitud del contractista de substituir la garantia en metàl·lic per aval bancari, tot 

fent constar que totes les variacions que experimentin les garanties seran formalitzades 
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en document administratiu que s’incorporarà a l’expedient, complint l’establert als 

articles 56, 58, 59 i 65 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

  

2.- Fonaments de dret 

  

.- Article 108 del Text refós de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 

Sector Públic que regula les garanties admeses en la contractació pública. 

  

.-  Articles 56, 58, 59 i 65 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

  

  

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

  

  

Primer.- Acordar la substitució de l’aval constituït en metàl·lic per import de 

66.250,00 € en data 18.03.2019, per l’aval bancari presentat per l’empresa FORCES 

MOTRIUS DE PINYANA, S.L. amb NIF P2501300D, per un import màxim de 

78.759,68 € que té per objecte respondre de les obligacions derivades de l’adjudicació 

del contracte administratiu de concessió d’obres que compren la redacció del projecte, 

rehabilitació i construcció de la Centra Hidroelèctrica i l’explotació de la mateixa a 

través de l’aprofitament hidràulic de titularitat municipal, davant l’Ajuntament 

d’Alfarràs i respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP i allò regulat 

als Plecs de Clàusules que regeixen en el contracte. 

  

Segon.- Acordar retornar l’import de 66.250,00 € corresponent a la garantia 

constituïda en efectiu al número de compte: ES91-0086-5118-6900-1553-5167. 

  

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb peu de recursos. 

  

Peticions 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

1.- Expedient: 135/2020 

Data: 18 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició de parada al mercat setmana 

  

En data 18 de novembre de 2020, amb número 3568, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor GPL, 
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amb DNI ...5560F, en la que exposa que son la C i el G, que venen hortalisses i 

llegums portades directament del pagès, són de temporada i estan conreades sense 

alteració genètica i sense utilitzar químics, això comporta que no totes siguin iguals i 

tinguin un sabor autèntic a hortalissa i volen portar l’hort a la taula i sol·liciten una 

parada de sis metres lineals en els quals hi haurà hortalisses, llegums i alguna fruita 

puntual. La Junta de Govern Local resta assabentada de la petició, però actualment 

donada la situació de pandèmia que vivim el mercat setmanal es troba al 50% i per 

tant no hi ha lloc per una nova parada. Es denega la petició. 

  

  

2.- Expedient: 23/2020 

Data: 19 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició d’arranjament de nínxol. 

  

En data 19 de novembre de 2020, amb número 3580, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor LLDS, 

amb DNI ...2330Y, en la que exposa que el dia 29 d’octubre va anar al cementiri i el 

nínxol 29 a l’entrar a mà esquerra, i estava trencada i fora de lloc el mateix dia es van 

fer fotos per part del policia local i sol·licita es vagi a mirar i es doni resposta a la 

família del que ha passat. La Junta de Govern Local resta assabentada i desprès de 

revisar les fotos es valora que els desperfectes ocasionats a la làpida no són 

conseqüència de moviments o deteriorament estructural sinó de la mateixa làpida i per 

tant l’arranjament d’aquest haurà de ser a càrrec de la família, prèvia autorització 

sol·licita a l’Ajuntament indicant dia en que es faran aquest arranjament. S’acorda 

notificar l’acord a l’interessat. 

  

  

  

3.- Expedient: 89/2020 

Data: 13 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició d’informació grup municipal PSC. 

  

En data 13 de novembre de 2020, amb número 3481, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor Kleber 

Esteve Ramells, que actua en nom del GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

d’ALFARRÀS, en la que exposa que vol requerir informació com a regidor del Grup 

municipal i sol·liciten la resolució del a sentencia del TSJC (Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya) de la demanda interposada en el seu dia per la companyia 

d’aigües CASSA a l’Ajuntament d’Alfarràs. La Junta de Govern Local resta 

assabentada i aprova la petició. 

 

4.- Expedient: 23/2020 

Data: 19 de novembre de 2020 

Assumpte: Queixes i suggeriments 
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En data 19 de novembre de 2020, amb número 3583, es va presentar davant el 

Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor JABF, 

en la que exposa que la finca que té en el SAS hi ha un forat en el Camí en l’entrada a 

la finca Polígon 3, parcel·la 73, i sol·licita es vagi a mirar i l’arreglin. La Junta de 

Govern Local resta assabentada i anirà a veure la situació del camí i quins 

arranjaments necessitem.  

  

  

5.- Expedient: 36/2020 

Data: 25 de novembre de 2020 

Assumpte: Neteja solars 

  

En data 25 de novembre de 2020 es va presentar davant el Registre General de 

l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel DUMFRIES INVESTMENT 12, 

S.L., amb CIF B87878120, en la que diu que ha rebut de l’Ajuntament notificació per 

la que es concedia un termini d’un mes per executar els treballs de manteniment i 

tancat dels accessos en relació a l’immoble del Carrer el Forn, número 4 d’Alfarràs. 

Es va ampliar el termini concedit per l’Ajuntament però segons manifesta degut a la 

magnitud que suposen les tasques de manteniment de l’immoble sol·licita una 

ampliació del termini concedit en l’últim requeriment. La Junta de Govern Local posa 

de manifest que ja s’ha ampliat el termini, dos cops i actualment la situació en la que 

es troba l’immoble és realment greu, que porten greus problemes de salubritat que 

perjudica als immobles confrontants. Per la present la Junta de Govern denega una 

nova ampliació del termini de les tasques de neteja, i requereix a l’empresa que realitzi 

de forma immediata i urgent les tasques de manteniment i neteja de l’immoble situat al 

Carrer del Forn, número 4 d’Alfarràs. En el cas que no s’executi el requeriment, 

l’Ajuntament d’Alfarràs incoarà expedient, si s’escau, per imposició de sancions. 

  

  

6.- Expedient: 23/2020 

Data: 19 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició d’arranjament de nínxol. 

  

En data 9 de novembre de 2020, es va presentar davant el Registre General de 

l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora PL, en la que es diu que 

van passar per l’Ajuntament la setmana passada perquè està a punt de caure un tros de 

paret del nínxol del cementiri. La Junta de Govern Local resta assabentada i desprès 

de revisar les fotos es valora que els desperfectes ocasionats a la làpida no són 

conseqüència de moviments o deteriorament estructural sinó del pes de la finestreta 

col·locada pel tancament i protecció de la làpida  i per tant l’arranjament d’aquest 

haurà de ser a càrrec de la família. Previ a l’arranjament del nínxol, haureu de 

demanar permís a l’Ajuntament per arreglar els desperfecte indicant el dia en que es 
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faran.  S’acorda notificar l’acord a l’interessat. 

  

  

7.- Expedient: 19/2020 

Data: 24 de novembre de 2020 

Assumpte: Petició de l’espai del poliesportiu 

  

En data 24 de novembre de 2020, es va presentar davant el Registre General de 

l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la senyora JAE, que actua en nom 

de l’ASSOCIACIÓ DE JOVES D’ALFARRÀS, i sol·liciten el poliesportiu per es 

diferents activitats, Futbol sala: Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.00 hores. Basquet. 

Dissabtes: de 16.00 a 18.00 hores. La Junta de Govern Local resta assabentada, tot 

advertint a l’Associació que hauran de preveure totes les mesures de protecció 

establertes per la situació de pandèmia de COVID-19, respectant els aforaments i les 

mesures sanitàries establertes per llei. 

  

  

  

B) ACTIVITAT DE CONTROL  

  

No hi ha assumptes 

  

  

C) PRECS I PREGUNTES  

  

Precs i preguntes 

No hi ha 

  

  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


