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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/2

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

27 / de gener / 2021

Durada

Des de les 19:40 fins a les 21:22 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 1/2021 de data 13 de gener de 2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Expedient: JGL 2/2021
Data: 20 de gener de 2021
Assumpte: Proposta d’aprovació, si s’escau de l'acta de la sessió de data 13 de gener
de 2021 (1/2021)

Expedient JGL 2/2021 .- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió de data 13 de
gener de 2021 (1/2021).
Atès que l'esborrany de l'acta pendent de data 13 de gener de 2021 (1/2021), 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 1/2021 de data 13 de gener de 2021, 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 46/2021.- Aprovació i pagament de factures
Favorable

Tipus de votació:
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Unanimitat/Assentiment
Expedient: 46/2021
Data: 27 de gener de 2021
Assumpte: Autorització, disposició i reconeixement obligacions relació factures
00002/2021
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 I
l'exercici 2021.
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 00002/2021, per un import total de 29.952,83 € euros,
(líquid 30.129,35 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents de
l’estat de despeses del Pressupost General exercici 2020 i l'exercici 2021 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 00002/2021 i les factures aprovades.”

Contractes menors
No hi ha acord

Motiu: Ampliar documentació

Atès que manca documentació en els contractes menors presentats es proposa
posposar l'adopció del present acord a la propera Junta, que s’aprova.

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 Local, la urgència dels expedient que es relacionen i es
sotmeten a la votació de la Junta i són:

1.- Expedient: 81/2019
Data: 25 de gener de 2021
Assumpte: Acord desistiment interessat.
1.- Antecedents
Vist que en data 14 de febrer de 2019, es va presentar davant el Registre general de
l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia per la Comunitat de Propietaris de l’Avda
Catalunya, 24 d’Alfarràs en la que sol·licita llicència d’obres majors per construir una
arqueta a la mateixa vorera davant la porta de l’edifici de l’Avda Catalunya, 24, ja que
a causa de diverses inundacions que han afectat als baixos drets de la comunitat,
concretament al local de la Caixa de Pensions s’han vist en l’obligació de contractar a
una empresa de manteniment i neteja del claveguera de l’edifici de l’Avda Catalunya, i
en efectuar el servei s’han trobat amb el problema d’accés a la xarxa de l’edifici.
Vist que traslladada als serveis tècnics aquests van informar desfavorablement atès
mancava documentació corresponent a l’acta de la Comunitat de Propietaris i
pressupost d’execució material de les obres a realitzar.
Vist que es va reclamar en diverses ocasions la documentació que manca per la
llicència d’obres majors.
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Vist que finalment la senyora APP ha manifestat verbalment que no realitzaran
aquestes obres per ara, posposant-la fins més endavant, tot desistint en la petició,
sense que aquest desistiment comporti la renúncia dels drets que pogués correspondreli.
Vist que no existeix causa que impliqui un interès general que aconselli la continuació
del procediment fins a la seva terminació normal.
Vist que l’Informe de secretaria de data 25 de gener de 2021.
2.- Fonaments de dret
De conformitat amb la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya i amb l’article 94 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 local l’adopció del següent acord que diu:
Primer.- Declarar a la Comunitat de Propietaris de l’Avda Catalunya, 24 d’Alfarràs
desistit de la llicència d’obres per pou de registre de l’escomesa de sanejament de
l’edifici situat a la vorera del carrer, sense que això comporti la renúncia dels drets que
pogués correspondre-li en un procediment nou posterior.
Segon.- Declarar conclús el procediment i arxivar l'expedient, tret que, havent-se
personat en el procediment tercers interessats, instin la seva continuació en el termini
de deu dies des que els sigui notificada aquesta resolució
Tercer.- Notificar als interessats la present Resolució juntament amb els recursos
pertinents.

2.- Expedient: 44/2021
Data: 27 de gener de 2021
Assumpte: Renovació de dos llicències de conducció d’animal perillós.

1.- Antecedents
Vist que en data 18 de gener de 2021, amb numero d’entrada 103, es va presentar
davant el Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per la
senyora SRP, amb DNI ...4571Q, amb adreça a efecte de notificacions al Carrer Horta,
21 d’Alfarràs, que exposa que té un gos de raça potencialment perillosa que el
passegen dues persones la senyora SRP i ARP i sol·licita la renovació de les dues
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llicències per a la conducció d’animal potencialment perillós del seu gos KROSS.
Aporta la següent documentació: psicotècnics, antecedents penals, carta de vacunació,
registre d’animals de companyia, cens, pòlissa assegurança, rebut assegurança,
fotocòpies DNI, fotocòpies i llicències.
Vist informe de secretaria de la legislació aplicable.
2.- Fonaments de dret
.- La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats Potencialment
Perillosos.
.- L'article 3 i següents del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre Mesures en Matèria
de Gossos Considerats Potencialment Perillosos
.- Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic
de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.
.- Els articles 3 i següents del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d'Animals Potencialment Perillosos.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en
la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació per l'Alcalde, de conformitat amb
el que es disposa en l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 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, el que subscriu eleva la següent
proposta de resolució:
Primer.- Atorgar renovació de la Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos, per a tinença d'un GOS CANINA PITBULL, a SRP amb
DNI ...4571Q I ARP amb DNI ...9066M propietari i acompanyant d'aquest, que es va
donar en concedir per la Junta de Govern Local en data febrer de 2015. Aquesta
llicència haurà de ser renovada cada cinc anys, amb la finalitat de comprovar que
l'interessat continua complint els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció.
Segon.- Es recorda que tots els animals potencialment perillosos pertanyents a
l'espècie canina hauran d'estar identificats mitjançant un microxip.
Tercer.- En el dors de la llicència han de constar totes les obligacions que han de
complir els titulars d'una Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos.
Quart.- Donar trasllat de la inscripció en el Registre Municipal d'Animals
Potencialment Perillosos al Registre de la Comunitat Autònoma als efectes oportuns.
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Peticions
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

1.- Expedient: 89/2020
Data: 13 de gener de 2021
Assumpte: Petició informació Grup Municipal PSC- PSOE

En data 12 de novembre de 2020, amb número 3458, es va presentar davant el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor Kleber
Esteve Ramells que actua en representació del GRUP MUNICIPAL PSC
D’ALFARRÀS, en la que exposa que com a regidor requereix certa informació a
l’equip de Govern, donat que el dilluns dia 9 de novembre van tenir ple ordinari i en
un dels punts de l’Ordre del dia es va tractar de les Ordenances Fiscals per a l’any
2021, i en el torn de paraula varen debatre de la puja d’una d’aquestes, fent referència
a la Taxa per habitatge del PaP, l’Alcalde en una de les seves intervencions va fer
referencia a uns dèficits passats de recollida de la brossa que el consell volia cobrar als
ajuntament, i sol·licita informació i una còpia d’aquests dèficits dels anys anteriors a
que es feia referencia. La Junta de Govern Locals resta assabentada i aprova la petició
d’informació.

2.- Expedient: 89/2020
Data: 13 de gener de 2021
Assumpte: Petició informació Grup Municipal PSC-PSOE
En data 18 de desembre de 2020, amb número 3921, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel senyor Kleber Esteve
Ramells que actua en representació del GRUP MUNICIPAL PSC D’ALFARRÀS, en
la que exposa sol·licitar informació del centre de cost de l’obra feta a l’Avda de
Lleida, amb l’arranjament en tot el tram urbà de la N-230 al seu pas per Alfarràs, com
es va dir en el seu dia en un ple, la part en que l’Ajuntament d’Alfarràs s’ha fet càrrec.
La Junta de Govern Locals resta assabentada i aprova la petició d’informació.

3.- Expedient: 19/2020
Data: 13 de gener de 2021
Assumpte: Petició modificació horaris de les classes a partir de gener.
En data 30 de desembre de 2020, amb número 4052, es va presentar davant el Registre
General de l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada pel l’ASSOCIACIÓ ROIG
TARDA, en la que exposa que degut a les modificacions en els horaris en les classes
de l’associació a partir del mes de gener sol·licita sigui concedida la sala de la
biblioteca els dimarts a les tardes de 15.30 hores a 22.00 hores. La Junta de Govern
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Local aprova la petició.

4.- Expedient: 236/2020
Data: 27 de gener de 2021
Assumpte: Petició d’hort municipal
En data 13 de gener de 2021, amb número d’entrada 56, es va presentar davant el
Registre General de l’Ajuntament d’Alfarràs instancia presentada pel senyor CGG
amb DNI ...0491H, i exposa que es troba gestionant un hort municipal i tot i que és de
la seva propietat, actualment el propietari no vol que el segueixi treballant, i demana
un hort municipal cedit per l’Ajuntament al seu nom per evitar problemes amb
propietaris d’altes horts. La Junta de Govern Local valora i debat la petició i posa de
manifest la necessitat de regular mitjançant una ordenança reguladora els horts
municipal, encara que prèviament es realitzarà un estudi que enumeri cada hort
municipal propietat de l’Ajuntament d’Alfarràs i descrigui les característiques, i
propietats d’aquest. Fins que aquesta situació no sigui regularitzada per part de
l’Ajuntament no s’adjudicaran nous horts. S’acorda notificar aquest als interessats.

5.- Expedient: 100/2020
Data: 13 de gener de 2021
Assumpte: Petició de subvenció nominativa per activitat educativa.
En data 13 de gener de 2021, es va presentar davant el Registre General de
l’Ajuntament d’Alfarràs, instancia presentada per AMPA ESCOLA PINYANA, amb
NIF G25258062, en la que exposa que adjunta documentació necessària pel
cobrament de la subvenció de l’any 2020 i sol·licita el cobrament d’aquesta. Vist que
les factures aportades únicament justifiquen imports fins a 659,98 €, només es
s’aprova el pagament de la subvenció per aquest import a càrrec de la partida
pressupostaria retinguda de l’exercici 2020, 323/48004. Notificar el present acord als
interessats.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes
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C) PRECS I PREGUNTES

Precs i preguntes
No hi ha

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

