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L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter 
eminentment informatiu i de transparència. De conformitat amb les previsions del 
vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals, la forma ordinària 
d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una certificació 
administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari autoritzat a tal 
efecte.  
 
De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les 
dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran 
consultar-ne el text íntegre a secretaria. 

 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 32/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 18 d’octubre de 2013  
Horari: de 8 a 9 h 
Lloc: saló de sessions de l’Ajuntament  
Assisteixen: 
Pau Cabré Roure, alcalde 
Joan Gilart Escuer, 1r tinent d’alcalde 
Alba Roure Gilart, 2a tinenta d’alcalde 
Jacint Vilà Guamis, 3r tinent d’alcalde 
Cristina Badia Roig, 4a tinenta d’alcalde 
 
Assisteixen com a convidats de presidència el regidor David Morell Burgués i la 
regidora Roser Llinàs Ibáñez. 
 
Assisteix igualment Carles Roma Cots com a secretari-interventor accidental. 
 
Ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1 La Junta de Govern Local per assentiment aprova l’acta de la sessió anterior 
31/2013 de 11 d’octubre de 2013.  
 
 
2. ALCALDIA 
 
2.1. PCR/fxrv ................, expedient de responsabilitat patrimonial 4/2013.  
Sol·licita l’abonament de 1.304,43 euros pels danys provocats a la porta del magatzem 
i del balcó de l’immoble de la seva propietat al carrer .............per una fuita d’aigua el 
mes de maig de 2013. La Junta de Govern Local, atès que s’ha produït el dany i és a 
causa del funcionament normal o anormal dels serveis públics, i és avaluable 
econòmicament, vist que s’han acomplert els tràmits legals, acorda concedir el 



sol·licitat una vegada presentada la factura i acreditada la realització de l´actuació. 
Comuniqui’s a la persona interessada i a la companyia d’assegurances municipal, fent 
constar que contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dicta aquest 
acte, en el termini d'un mes comptat a partir de la rebuda de la notificació del present 
acord; contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si s'escau, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos 
mesos comptats igualment a partir de la rebuda de la notificació; contra la 
desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop 
hagi transcorregut un mes a partir del dia següent al de la seva interposició sense que 
s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de sis mesos a 
comptar des del dia següent a aquell en què s'hagi produït la desestimació tàcita; 
també es pot interposar qualsevol altre recurs que es cregui convenient (art. 109.c, 
116 i concordants de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del Procediment administratiu comú, i art. 46 de la Llei 
29/1998 de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa). 
 
 
3. GESTIÓ LOCAL 
 
3.1. MEDI AMBIENT 

3.1.1. JGE/gcr Llicències ambientals 
“Nº EXPEDIENT:  LLA 12/2013 
Vist l’informe emès en data 14 d’octubre de 2013 pel tècnic municipal, referent a la 
sol·licitud de comunicació de canvi de titularitat de l’activitat d’hosteleria, bar 
emplaçada al ........... baixos d’aquest terme municipal. 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda donar-se per 
assabentada del canvi de nom de la llicència d’activitats de l’establiment d’hosteleria, 
bar actualment a nom de ............ a favor de ..............., exp. LLA 12/2013. 
 
 
3.1.2. JVG/gcr Ocupació via pública 
“Nº EXPEDIENT:  SOL 137/2013 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la 
concessió d’autorització sol·licitada per .......... en representació de ............, expedient 
SOL 137/2013, amb els condicionants fixats a l’informe. 
OF 17. 18,20 € (divuit amb vint euros) 
 
 
3.2. COORDINADOR DE SERVEIS 

3.2.1. JGE/crc/cgp Canvi de companyia asseguradora per la pòlissa de 
responsabilitat civil i per la pòlissa patrimonial. La Junta de Govern Local acorda la 
contractació amb la companyia d’assegurances Reale a través de la corredoria Borrell 
& Piñol associats, de la pòlissa de responsabilitat civil i de la pòlissa patrimonial, amb 
efectes a partir del venciment de les anteriors pòlisses, per ésser la proposta més 
avantatjosa per l’Ajuntament. 
 
 
4. CULTURA 
 
4.1. PROMOCIÓ CULTURAL 

4.1.1. arg/agh Autorització i disposició de despeses. La Junta de Govern Local 
acorda, per unanimitat dels seus membres, l’autorització i disposició de les despeses 
corresponents als informes 6/2013 arg/agh  i 7/2013 arg/agh per la contractació d’activitats 
culturals per al mes d’octubre i novembre, per uns imports de 1.113,20 (mil cent tretze 
euros amb vint cèntims) i 363 euros (tres-cents seixanta-tres euros), respectivament.  
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5. TERRITORI I SERVEIS PERSONALS 
 
5.1. URBANISME I OBRES 

5.1.1. Urbanisme 
5.1.1.1. JVG/gcr Aprovació inicial del projecte d’urbanització del PMU8 d’Alpicat 
“Nº EXPEDIENT:  PU01-2012 
OBJECTE: Tràmit del projecte d’urbanització del sector PMU8  
PROMOTOR: ................. 
TÈCNICS: Albert Simó, Eugènia Rodriguez i Artur Oliveras. 
Antecedents 
En data 26 de maig de 2011, la Junta de Govern local acorda “acceptar l’escriptura del 
notari Francisco Armas Omedes, de constitució unilateral d’hipoteca urbanística 
voluntària i unilateral de màxims a favor de l’Ajuntament d’Alpicat per un import de 
238.894,36 € de principal i fins a 23.889,44 euros de costes i despeses que s’originin 
en l’eventual reclamació, com a garantia del 12% de valor de les obres d’urbanització, 
(...)” . 
En data 19 de juliol de 2011, es publica l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida de 23 de juny, per donar executivitat i eficàcia a l’acord d’aprovació definitiva 
del Pla de Millora urbana número 8 d’Alpicat. 
En data 27 de desembre de 2011, es publica al DOGC, acord de donar executivitat i 
eficàcia al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alpicat. 
En data 23 de juliol de 2012, ..............., actuant en nom i representació de ................ 
presenta “PROJECTE CONSTRUCTIU MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
PMU8”. 
En data 20 de desembre de 2012, ........., actuant en nom i representació de ............. 
presenta “ANNEX AL PROJECTE  D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PMU8 (FASE 
1.1)”. 
En data 1 de març de 2013, .............., en representació ...................., S.L. presenta 
“REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR PMU8” amb data febrer de 2013. 
En data 14 d’agost de 2013, ................., actuant en nom i representació de ............... 
presenta “ANNEX D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS DEL TEXT REFÓS DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PMU8” 
amb data de juny de 2013. 
Normativa d’aplicació 

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 
d’urbanisme. 

 Pla d’ordenació urbanística municipal d’Alpicat, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 10 de març de 2011, i publicada 
a efectes d’executivitat immediata en data 27 de desembre de 2011.  

 Pla de Millora Urbana del sector número 8, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 3 de febrer de 2011 i publicada a 
efectes d’executivitat en data 19 de juliol de 2011. 

Consideracions 
La documentació presentada descriu les actuacions a realitzar per a executar la 
urbanització de la vialitat i espais lliures públics del sector PMU8 amb un pressupost 
d’execució material de 2.349.860,70 €. 



L’aval presentat ascendeix a la quantitat de 238.894,36 € que equival a un 10,166% 
del PEM. 
Es proposa la realització de les obres en cinc fases que queden descrites a la 
documentació presentada. 
En compliment de l’article 96 del RLUC es considera que el projecte conté els 
documents mínims exigibles, i que son els següents: 

a) Memòria descriptiva de les característiques generals de les obres d’urbanització 
en llurs aspectes funcionals, formals i constructius; delimitació de les etapes 
d’execució i, si s’escau, repercussió d’aquestes obres entre els diversos polígons. 
b) Plànol de situació degudament referenciat. 
c) Avanç del pressupost. 
d) Plànols de projecte, sobre la base de la cartografia topogràfica digital, i a una 
escala d’1:500, en els quals es reflecteixen el traçat i característiques de totes les 
obres d’urbanització previstes. 

Atès el que disposa l’Agència Catalana de l’Aigua al seu informe sobre el Pla de 
Millora Urbana del sector PMU8, el sistema de gestió i evacuació de pluvials no podrà 
originar cap afecció a terrenys externs al sector de planejament (filtracions, 
desbordaments, etc. ) i que el promotor serà responsable de garantir aquesta 
consideració, quedant obligat a l’execució a la seva costa de les obres 
complementaries que es consideressin necessàries per a evitar que es produeixin, així 
com a les indemnitzacions que en el seu cas es poguessin derivar.  
Atès tot l’exposat, es considera procedent elevar el present informe a la Junta de 
Govern Local per tal que, si ho considera adient, acordi iniciar la tramitació del projecte 
d’urbanització del sector PMU8.” 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics en data 10 d’octubre de 2013. 
Vist i llegit l´informe d´intervenció al que remet de data 11/05/2011 en el que s´informa 
la insuficiència de l’aval. 
Atès que mitjançant Decret 73/2011 de 13 de juliol, al punt primer d), l’alcalde va 
delegar les seves competències d’aprovació dels instruments de desenvolupament del 
planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també 
l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització 
complementaris, en favor de la Junta de Govern local, òrgan competent, per tant, per a 
la seva aprovació per delegació expressa de la competència. 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda: 
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del PMU8 d’Alpicat. 
Segon: Procedir a l’exposició pública per un termini d’un mes mitjançant la publicació 
del corresponent edicte al tauló d’anuncis, Butlletí Oficial de la Província, un diari i a la 
web. 
Tercer: notificar a les persones interessades i donar audiència simultàniament. 
Quart: Sol·licitar informes als organismes públics i a les empreses subministradores 
per a que durant el termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte. 
 
 
5.1.1.2. JVG/gcr Inspecció expedient DU 01/2010 
Núm. EXPEDIENT: DU 01/2010 
Vist l’acord de sobreseïment provisional i arxiu de diligències prèvies núm. 2964/10 per 
part del Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida. 
Vista la comunicació de data 28 de març de 2013 per ................. en nom i 
representació de ................. de la plantació d’oliveres per explotació agrícola. 
A la vista de l’estat de tramitació de l’expedient DU-01/2010 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda: 
Primer.- Que es procedeixi a realitzar una inspecció per part de l’inspector tècnic 
municipal a fi de què informi sobre l’estat de la finca objecte de l’expedient de 
disciplina urbanística de referència. 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
5.1.1.3. JVG/gcr Incoació i ordre de suspensió provisional 
Nº EXPEDIENT:  DU 03/2013 
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SOL·LICITANT: ................ 
OBJECTE:  Actuacions sense llicència 
EMPLAÇAMENT:  ................... 
 
Atès que, segons l’informe presentat al registre municipal en data 18 d’abril de 2013, 
emès per la comandància de la guàrdia civil de Lleida (SEPRONA), segons el qual 
s’estan portant a terme unes actuacions d’acopi de residus de la construcció destinats 
al reciclatge, mitjançant la seva classificació i piconatge, .................... del municipi 
d’Alpicat. 
 
Atès que d’acord amb els arxius municipals no consta cap llicència d’activitat en 
l’esmentada ubicació d’acord amb allò que disposa l’art. 205 de la llei d’urbanisme de 
Catalunya  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda: 
 
1.- Incoar procediment de protecció de la legalitat urbanística així com dictar ordre de 
suspensió provisional dels actes que s’estan duent a terme. 
 
2.- Notificar-la a l’interessat atorgant-li un termini de 15 dies per tal que pugui formular 
al·legacions i presentar els documents i les justificacions que estimi pertinents. 
 
 
5.1.1.4. JVG/gcr Correcció d’error  material en adreça als expedients DU 01/2012 i 
DU 01/2013 
Nº EXPEDIENT:  DU 01/2012 i DU 01/2013 
OBJECTE:  Expedient de protecció de la legalitat urbanística 
 
A la vista de l’escrit presentat en data 9 d’octubre de 2013, amb núm. de registre 
2013/1586, per .................. on posa de manifest un error material en l’adreça objecte 
dels expedients de disciplina urbanística DU 01-2012 i DU 01-2013, i un cop constatats 
els fets exposats:  
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda: 
PRIMER.- Procedir a realitzar les correccions corresponents als esmentats expedients 
en el sentit de que on consta l’adreça Urbanització Buenos Aires, ....................ha de 
constar “Urbanització Buenos Aires, ................” a tots els efectes. 
SEGON.- Notificar-ho als interessats. 
 
 
5.1.2. Llicències Obres 
5.1.2.1. JVG/gcr Llicències d’obres 
Nº EXPEDIENT: LLO 81/2012 major 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la 
llicència municipal d’obres amb núm. d’expedient LLO 81/2012, de construcció d’un 
magatzem agrícola, al ..............., segons el projecte redactat per l’arquitecte Jesús 
Rafart Cortès, amb visat número 2012500699, amb els condicionants fixats a l’informe 
emès pels serveis tècnics. 
Quota ICIO: 812,85 €  (vuit-cents dotze amb vuitanta-cinc euros) 
Fiança gestió de residus 296,04 € (dos-cents noranta-sis amb quatre euros) 
 
 
5.1.2.2 JVG/gcr Llicències d’obres 



“Nº EXPEDIENT:  LLO 86-2012 menor 
 
Vist l’informe emès en data 16 d’octubre de 2013 pels serveis tècnics municipals, 
relatiu a la legalització de porxo en terrassa, sol·licitada per ................. 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar  la 
llicència d’obres número 86/2012, amb els condicionants fixats per l’informe. 
Quota ICIO: 78,42 €  (setanta-vuit amb quaranta-dos euros) 
 

 
5.1.2.3 JVG/gcr Llicències d’obres 
“Nº EXPEDIENT:  LLO 79/2013 menor 
Vist l’informe emès en data 16 d’octubre de 2013 pels serveis tècnics municipals, 
relatiu a la llicència d’obres sol·licitada per .............., en nom i representació de 
............., per a  obrir una escomesa a la vorera ................, d’Alpicat. 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la 
concessió de llicència d’obres número 79/2013, amb els condicionants fixats per 
l’informe. 
Quota ICIO: 9,62 €  (nou amb seixanta-dos euros) 
Taxa expedició de llicències menors: 30,00 € (trenta euros) 
 

 
5.1.2.4 JVG/gcr Llicències d’obres 
“Nº EXPEDIENT:  LLO 81/2013 menor 
Vist l’informe favorable emès en data 16 d’octubre de 2013 pels serveis tècnics 
municipals, relatiu a la llicència d’obres sol·licitada per ............ en nom i representació 
de ............. per a la substitució de teules trencades de la coberta de .................. 
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la 
llicència d’obres número 81/2013, amb els condicionants fixats per l’informe. 
Quota ICIO bonificat: 6,00 €  (sis euros) 
Taxa expedició de llicències menors: 30,00 € (trenta euros) 
Fiança gestió de residus: 150,00 € (cent cinquanta euros) 

 
 
5.2. RECURSOS HUMANS 

5.2.1. JGE/ybm Reconeixement gratificació per treballs extraordinaris realitzats 
durant la Festa Major d’agost 2013. La Junta de Govern Local aprova per unanimitat, 
el pagament dels treballs extraordinaris efectuats durant la Festa Major Agost 2013, a 
la treballadora AHG en concepte de gratificació, s’adjunta proposta d’acord en la que 
es desglossa relació d’hores. 
 
 
5.3. SEGURETAT 

5.3.1. JVG/lmg Informe 30/13 L- Guals, alta del padró de Guals i/o Càrrega i 
Descàrrega 2014 i la corresponent LID de 2013. Vist l’informe presentat per 
l’administrativa de gestió i recaptació del padró de Guals i/o Càrrega i Descàrrega, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 30/13 L i 
conseqüentment donar d’alta 1 objectes tributaris al padró de Guals i/o Càrrega i 
Descàrrega 2014 i LID 2013, per import total de 125,00€ (seixanta euros). 
 
 
5.3.2. PROCEDIMENT SANCIONADOR 3206 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
En data 18 de juliol de 2013 l’agent número 30 formula denúncia per infracció de 
l’article 14 de les ordenances municipals, per estacionar damunt la vorera al carrer 
Concòrdia, 23 contra el titular del vehicle ....... 
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El 24 de juliol de 2013 el Sr. .............. presenta escrit de descàrrecs i diu que no 
molestava, sense altre suport documental. 
 
Demanat informe a l’agent denunciant, el 10 d’octubre de 2013 es ratifica en el 
contingut de la denúncia. 
 
L’article 14 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrer, Reglament de procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial 
estableix el valor probatori respecte dels fets denunciats. 
 
De conformitat amb l’article 13 del RD 320/1994 citat, una vegada instruït el 
procediment formulo la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer. Es considera provat que el vehicle ............ es trobava aparcat en zona 
prohibida fet tipificat en l’article 14 de l’Ordenança municipal de circulació publicada al 
BOP de Lleida de 5 de juny de 2001. 
 
Segon. El fet denunciat és constitutiu d’infracció lleu, tipificada a l’article 65 del Real 
Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.  
 
Tercer. Per tant es proposa sancionar ................, de conformitat amb l’annex de 
l’Ordenança municipal de circulació publicada el 5 de juny de 2001 amb 30,05 (trenta 
euros amb cinc cèntims). 
 
Quart. Notificar aquesta proposta a la persona interessada perquè en el termini de 
quinze dies formuli les al·legacions o presenti els documents i informacions que 
consideri pertinents davant la Junta de Govern Local, i a la vista es resoldrà. 
 
 
6. ECONOMIA 
 
6.1. HISENDA 

6.1.1. CRC/rsn Reconeixement d’obligacions i ordenació de pagaments. La Junta de 
Govern Local acorda, per unanimitat dels seus membres, el reconeixement de les 
obligacions i l’ordenació de pagaments que es justifiquen mitjançant la relació de 
factures 31/2013, que puja la quantitat de 16.034,89 euros (setze mil trenta-quatre 
euros amb vuitanta-nou cèntims), i acorda la tramitació oportuna. 
 
 
6.1.2. CRC/rsn Acord complementari al punt 4.1.7 de la JGL de 04/10/2013 
Ates que per acord de Junta de Govern Local de 04/10/2013 es va aprovar, entre 
altres, el següent acord (part dispositiva): 
 
“PRIMER. Adjudicar al BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) la concertació de 
les operacions de préstec per al finançament d’inversions per import 120.000 € i 
80.000 €, amb les condicions següents: 

 
— Tipus d’interès: Euribor 180 + 4,45 



— Comissions: 
 D’obertura: 0 (CERO) 
 De cancel·lació de préstec: 1% 
 Termini: 12 anys (10 anys + 2 de carència). 
 Disposició: plena a la signatura de la pòlissa 

 
— Tipus de referència: euribor semestral 
— Diferencial sobre la referència: 4,45 
— Revisió: semestral 
— Quotes: constants d’amortització més interessos. 
— Terminis de pagament: trimestral 
— Intervenció: Secretaria de l´ajuntamnet 
 

SEGON. Sol·licitar la presa de coneixement de l’operació de crèdit al departament 
d´Economia de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. Notificar aquest Acord a les Entitats financeres que van presentar ofertes.” 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat l´aprovació dels contractes següents per 
tal de dur a terme la seva signatura per part de l´alcalde i l´entitat, i el secretari municipal 
que en donarà fe. 
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6.2. TRESORERIA/PATRIMONI 

6.2.1 Recaptació 
6.2.1.1. CBR/cgp Informe 208/13 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2011. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
208/13 C i conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari i de baixa 1 objecte tributari 
al padró d’escombraries 2011. 
 
 
6.2.1.2. CBR/cgp Informe 209/13 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2012. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
209/13 C i conseqüentment donar d’alta 2 objectes tributaris i de baixa 2 objectes 
tributaris al padró d’escombraries 2012. 
 
 
6.2.1.3. CBR/cgp Informe 210/13 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2013. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
210/13 C i conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari i de baixa 1 objecte tributari 
al padró d’escombraries 2013. 
 
 
6.2.1.4. CBR/cgp Informe 211/13 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2014. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
211/13 C i conseqüentment donar d’alta 7 objectes tributaris i de baixa 7 objectes 
tributaris al padró d’escombraries 2014. 
 
 
6.2.1.5. CBR/cgp Informe 215/13 C, referent a baixes al padró d’escombraries 2014. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
215/13 C i conseqüentment donar de baixa 1 objecte tributari al padró d’escombraries 
2014. 
 
 
6.2.1.6. CBR/cgp Informe 212/13 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2010 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
212/13 C i conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari al padró d’escombraries 
2010 resta. 
 
 
6.2.1.7. CBR/cgp Informe 213/13 C, referent a baixes al padró d’escombraries 2013 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
213/13 C i conseqüentment donar de baixa 1 objecte tributari al padró d’escombraries 
2013 resta. 
 
 
6.2.1.8. CBR/cgp Informe 214/13 C, referent a canvis al padró d’escombraries 2014 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
214/13 C i conseqüentment donar d’alta 3 objectes tributaris i de baixa 2 objectes 
tributaris al padró d’escombraries 2014 resta. 
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6.2.1.9. CBR/cgp Informe 216/13 C, sol·licitud de devolució de rebuts 
d’escombraries 2011, 2012 i 2013. Vist l’informe presentat per l’administrativa de 
gestió i recaptació del padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar 
el proposat a l’informe 216/03 C i conseqüentment acorda la devolució a LGG de 96,45 
(noranta-sis amb quaranta-cinc) euros any 2011, 98,38 (noranta-vuit amb trenta-vuit) 
euros any 2012 i 98,38 (noranta-vuit amb trenta-vuit) euros any 2013. 
 
 
6.2.1.10. CBR/cgp Informe 217/13C, referent a l’anul·lació d’un expedient 
d’executiva 2012. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del 
padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a 
l’informe 217/13 C i conseqüentment anul·lar l’expedient de constrenyiment iniciat 
contra Banco de Sabadell SA per el rebut d’escombraries 2012, corresponent a 
l’habitatge situat al carrer Gustau Adolf Becquer, 16, per un import de 98,38 (noranta-
vuit amb trenta-vuit) euros i comunicar aquest acord a l’OAGRTL, per tal de que porti a 
terme aquesta anul·lació.  
 
 
6.2.1.11. CBR/cgp Informe 218/13C, referent a l’anul·lació d’escombraries 2013. Vist 
l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró d’escombraries, 
la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 218/13 C i 
conseqüentment anul·lar 2 rebuts d’escombraries 2013, per un import total de 196,76 
(cent noranta-sis amb setanta-sis) euros.  
 
 
6.2.1.12. CBR/cgp Informe 219/13C, referent a l’anul·lació d’escombraries 2013 resta 
primer termini. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del 
padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a 
l’informe 219/13 C i conseqüentment anul·lar 1 rebut d’escombraries 2013 resta primer 
termini, per un import total de 60,59 (seixanta amb cinquanta-nou) euros.  
 
 
6.2.1.13. CBR/cgp Informe 220/13C, referent a l’anul·lació d’escombraries 2013 resta 
segon termini. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del 
padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a 
l’informe 220/13 C i conseqüentment anul·lar 1 rebut d’escombraries 2013 resta segon 
termini, per un import total de 60,59 (seixanta amb cinquanta-nou) euros.  
 
 
6.2.1.14. CBR/cgp Informe 221/13C, referent a l’anul·lació de LID d’escombraries 
2010, 2011, 2012 i 2013. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i 
recaptació del padró d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el 
proposat a l’informe 221/13 C i conseqüentment anul·lar 1 rebut d’escombraries 2010, 
2011, 2012 i 2013, per un import de 96,45 (noranta-sis amb quaranta-cinc) euros any 
2010, 96,45 (noranta-sis amb quaranta-cinc) euros any 2011, 98,38 (noranta-vuit amb 
trenta-vuit) euros any 2012 i 98,38 (noranta-vuit amb trenta-vuit) euros any 2013.  
 
 
6.2.1.15. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2010 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 



222/13 C i conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 
2010 resta de data 15/10/13, per un import total de 118,81 (cent divuit amb vuitanta-
un) euros.  
 
 
6.2.1.16. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2011 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
223/13 C i conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 
2011 resta de data 15/10/13, per un import total de 118,81 (cent divuit amb vuitanta-
un) euros.  
 
 
6.2.1.17. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2012 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
224/13 C i conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 
2012 resta de data 15/10/13, per un import total de 121,19 (cent vint-i-un amb dinou) 
euros.  
 
 
6.2.1.18. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2013 
resta. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
225/13 C i conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 
2013 resta de data 15/10/13, per un import total de 242,38 (dos-cents quaranta-dos 
amb trenta-vuit) euros.  
 
 
6.2.1.19. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2011. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 226/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2011 de data 
15/10/13, per un import total de 48,22 (quaranta-vuit amb vint-i-dos) euros.  
 
 
6.2.1.20. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2012. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 227/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2012 de data 
15/10/13, per un import total de 245,95 (dos-cents quaranta-cinc amb noranta-cinc) 
euros.  
 
 
6.2.1.21. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2013. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 228/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2013 de data 
15/10/13, per un import total de 344,33 (tres-cents quaranta-quatre amb trenta-tres) 
euros.  
 
 
6.2.1.22. CBR/cgp Informe 234/13 C, referent a altes al padró d’escombraries 2010. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació del padró 
d’escombraries, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 
234/13 C i conseqüentment donar d’alta 1 objecte tributari al padró d’escombraries 
2010. 
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6.2.1.23. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2010. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 235/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2010 de data 
18/10/13, per un import total de 96,45 (noranta-sis amb quaranta-cinc) euros.  
 
 
6.2.1.24. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2011. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 236/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2011 de data 
18/10/13, per un import total de 96,45 (noranta-sis amb quaranta-cinc) euros.  
 
 
6.2.1.25. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2012. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 237/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2012 de data 
18/10/13, per un import total de 98,38 (noranta-vuit amb trenta-vuit) euros.  
 
 
6.2.1.26. CBR/cgp Aprovació de la relació de LID per recollida d’escombraries 2013. 
Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació d’escombraries, la 
Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 238/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per recollida d’escombraries 2013 de data 
18/10/13, per un import total de 98,38 (noranta-vuit amb trenta-vuit) euros.  
 
 
6.2.1.27. RLLI/cgp Aprovació de la relació de LID per concessió de nínxols 2013. Vist 
l’informe presentat per l’administrativa de gestió i recaptació dels nínxols del cementiri 
municipal, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 231/13 C i 
conseqüentment aprovar la relació de LID per concessió de nínxols 2013 de data 
15/10/13, per un import total de 2.514,58 (dos mil cinc-cents catorze amb cinquanta-
vuit) euros. 
 
 
6.2.1.28. CBR/cgp Padró de cementiri 2013. La Junta de Govern Local acorda aprovar 
definitivament el padró de cementiri 2013, que puja 6.706 (sis mil set-cents sis) euros, i 
s’acorda la tramitació oportuna. 
 
 
6.2.1.29. CBR/cgp Sol·licitud d’ajornament en el pagament de LID d’escombraries 
2010, 2011, 2012 i 2013. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i 
recaptació del padró d’escombraries, la Junta de Govern Local acorda aprovar el 
proposat a l’informe 233/13 C i conseqüentment concedir l’ajornament en el pagament 
dels rebuts d’escombraries esmentats en l’informe, a ..., en els terminis que es detallen 
en el mateix. Així mateix es fa constar, que en cas de fer-se efectiu el pagament en 
terminis posteriors als esmentats, es cobrarà el recàrrec que correspongui. 
 
 
 



6.3. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

6.3.1.  Subvencions 
6.3.1.1. PCR/cgp Acceptació de la subvenció concedida per el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya, per les despeses de funcionament del 
jutjat de pau 2013. La Junta de Govern Local acorda acceptar l’ajut concedit per el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per fer front a les despeses 
de funcionament del jutjat de pau 2013, per un import de 3.250 (tres mil dos-cents 
cinquanta) euros. 
 
 
6.3.1.2. PCR/JGE/cgp Conveni de col·laboració de concessió de subvencions per a la 
realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de 
col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de 
prestacions d’atur, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. Atesa la voluntat de 
l’ajuntament d’Alpicat de col·laborar en l’actuació presentada  pel Consell Comarcal  
per la realització de l’actuació “Deixalleries municipals”. La Junta de Govern Local 
acorda signar el conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consell Comarcal 
del Segrià  per tal d’adscriure la persona seleccionada (que complexi els requisits de la 
base 4) mitjançant programa de col·laboració social per prestar el servei de brigada 
municipal a l’Ajuntament d’Alpicat per un període  de 2 mesos i 1 dia. 
 
 
7. JOVENTUT 
 
7.1. JOVENTUT 

7.1.1. DMB/mve  Autorització i disposició de despesa. La Junta de Govern Local 
acorda per unanimitat dels seus membres, l’autorització i disposició de la despesa 
corresponent a la col·laboració amb un val de compra de 30 € (trenta euros) per la 
Penya Los Arroplegats i un altre val de compra de 74,40 € (setanta-quatre euros amb 
quaranta cèntims) per la Penya Descontrol, en motiu de la seva participació en la 
passada Festa Major.   
 
 
8. POLÍTIQUES SOCIALS 
 
8.1. SANITAT 

8.1.1. Cementiri 
8.1.1.1. RLLI/cgp Informe 229/13 C, referent al canvi de la titularitat de nínxols 2013. 
Vist l’informe presentat per la persona responsable de la gestió i recaptació del padró 
de cementiri, la Junta de Govern Local, acorda aprovar el proposat a l’informe 229/13 
C i conseqüentment donar de baixa 2 objectes tributaris i d’alta 2 objectes tributaris al 
padró de cementiri, amb efectes al padró de l’exercici 2013. 
 
 
8.1.1.2. RLLI/cgp  Informe 230/13 C, referent a concessió a perpetuïtat de la 
titularitat de nínxols 2013. Vist l’informe presentat per l’administrativa de gestió i 
recaptació del padró de cementiri, la Junta de Govern Local, acorda concedir a 
perpetuïtat la titularitat del nínxol ..., previ pagament de la taxa corresponent i donar 
d’alta al padró de cementiri amb efectes a partir del padró de 2014. 
 
 
I sense que hi hagi d’altres assumptes, l’alcaldia clou la sessió. 


