Ajuntament d’Alpicat
L'objectiu de la reproducció de les actes mitjançant aquest sistema té un caràcter
eminentment informatiu. 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.: 01/2013
Caràcter: ordinària
Data: 18 de gener de 2013
Horari: de 8,00 a 9,30 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 F. Xavier Rodríguez Velimelis com a secretari i Carles Roma Cots
com a interventor accidental.
Ordre del dia:
1. ALCALDIA
1.1. Assumptes proper ple
La Junta de Govern Local, en la funció d’assistència a l’alcaldia, s’assabenta dels
assumptes previstos per al proper Ple.
1.2. PCR/xrv Informe a l’expedient de revisió d’ofici de la llicència d’obres 170/1999
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda informar favorablement la proposta de
Decret de 5 de desembre de 2012, en relació amb l’expedient de referència.
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1.3. PCR Informe favorable a la gravació en vídeo dels plens La Junta de Govern
local per unanimitat informa favorablement la decisió de l’alcaldia de procedir a la
gravació en video de les sessions plenàries.
2. GESTIÓ LOCAL
2.1. MEDI AMBIENT
2.1.1. JGE/gcr Comunicació de l’obertura d’activitat Exp. LL.A. 10/12
“Nº EXPEDIENT: LLA 10/2012
SOL·LICITANT: Llorenç Besa Serra en representació de Esfera Formació
OBJECTE: Llicència d’activitats com a centre de formació
EMPLAÇAMENT: c/ Lleida, 16 baixos.
TÈCNIC: Sonia Urbina Samperdro VISAT: INFORME
En data 7 de juny de 2012 Llorenç Besa Serra en representació de Esfera Formació
presenta la sol·licitud de llicència d’activitats per l’obertura de l’activitat consistent com
a centre de formació al local ubicat al c/Lleida, 16 baixos i adjunta la següent
documentació:
 Projecte bàsic descriptiu de l’activitat
 Certificat tècnic d’adequació de l’activitat
 Certificat de solidesa del local
En data 2 de gener de 2012 Llorenç Besa Serra en representació de Esfera Formació
presenta una documentació gràfica consistent en un plànol.
Vist l’expedient de referència no es veu cap impediment tècnic a la concessió de la
llicència d’activitat sol·licitada. “
Vist l’informe emès en data 9 de gener de 2013 pels serveis tècnics municipals,
referent a la comunicació de l’obertura d’una activitat consistent en centre de formació
emplaçada al carrer Lleida, 16 baixos d’aquest terme municipal. La Junta de Govern
Local per unanimitat dels seus membres acorda assabentar-se de l’obertura d’activitat
de centre de formació a nom de l’entitat Esfera Formació SCP exp. LLA 10/2012.
2.1.2. JGE/gcr Canvi de nom d’activitat Exp. LL.A. 01/12
“Nº EXPEDIENT: LLA 01/2012
SOL·LICITANT: Manel Llaràs Vilaplana en representació de Comercial Llaràs S.L.
OBJECTE: Canvi de nom de l’activitat de pastisseria “Mor”
EMPLAÇAMENT: c/ Lleida, 62
TÈCNIC:
VISAT:
En data 30 de gener de 2012 Manel Llaràs Vilaplana en representació de Comercial
Llaràs S.L. presenta la sol·licitud de canvi de nom de l’activitat de pastisseria “Mor”
ubicada al c/ Lleida, 62.
En data 14 de març de 2012 Manel Llaràs Vilaplana en representació de Comercial
Llaràs S.L. presenta la documentació requerida per complementar l’expedient.
Actualment l’establiment consistent en forn i pastisseria situat al c/ Lleida, 62, és
titularitat de Josep Ramon Mor Ventura, i es pretén portar a terme el canvi de titularitat
de l’activitat a dalt esmentada a favor de Comercial Llaràs S.L., sense portar a terme
canvi d’activitat.
Atès que en data 19 de juliol de 2004 la Junta de Govern Local acorda autoritzar la
llicència per a la implantació de l’activitat consistent de venda de pa, productes de
fleca, confiteria i pastisseria a c/ Lleida, 62, baixos a favor de Josep Ramon Mor
Ventura.
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Vist l’expedient de referència no es veu cap impediment tècnic a la concessió d’aquest
canvi de nom sol·licitat. “
Vist l’informe emès en data 14 de gener de 2013 pel tècnic municipal, referent a la
comunicació de canvi de titularitat de l’activitat de venda de pa, productes de fleca,
confiteria i pastisseria emplaçada al carrer Lleida, 62 baixos d’aquest terme municipal.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda assabentar-se del
canvi de nom de la llicència d’activitats actualment a nom de Josep Ramon Mor
Ventura a favor de Comercial Llaràs, SL exp. LLA 1/2012.
2.1.3. JGE/gcr Canvi de nom d’activitat Exp. LL.A. 24/12
“Nº EXPEDIENT: LLA 24/2012
SOL·LICITANT: Montserrat Buitrago Garcia
OBJECTE: Canvi de nom de l’activitat al c. Sant Sebastià, 6, baixos 1, d’Alpicat (Bar
Kalatita)
EMPLAÇAMENT: C Sant Sebastià, 6, baixos 1
TÈCNIC:
VISAT:
Atès en data 31 de desembre de 2012 Montserrat Buitrago Garcia, va comunicar el
canvi de titularitat de la llicència municipal d’activitat.
Atès que segons l’art. 124 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, les activitats de bar estan
subjecte al règim de comunicació.
I vist l’art. 36 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i activitats recreatives, segons el qual, la transmissió de la llicència
de l’activitat de bar, està subjecta al règim de comunicació, tràmit efectuat per
l’interessat en la data abans dita.
S’informa que no es veu cap inconvenient a què es dugui a terme l’assabentat per part
de l’ajuntament del canvi de titularitat de l’activitat de bar del local Kalatita, ubicat al c.
Sant Sebastià, 6, baixos, d’Alpicat.
S’eleva el present informe a la Junta de Govern Local per tal que adopti l’acord que
consideri procedent.”
Vist l’informe emès en data 4 de gener de 2013 pel tècnic municipal, referent a la
comunicació de canvi de nom de la llicència d’activitats de bar al carrer Sant Sebastià,
6 baixos d’aquest terme municipal. La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus
membres acorda assabentar-se del canvi de nom de la llicència d’activitats actualment
a nom de Miguel Sánchez Muñóz a favor de Montserrat Buitrago García exp. LLA
24/2012.

3. CULTURA
3.1. PROMOCIÓ CULTURAL
3.1.1. ARG/agh Autorització i disposició de despeses. La Junta de Govern Local
acorda per unanimitat dels seus membres, l’autorització i disposició de la despesa
corresponent als informes següents:
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4/2012 arg/agh per una activitat de programació cultural per al mes de gener de 2013,
per un import de 4.598 euros (quatre mil cinc-cents noranta-vuit).
5/2012 arg/agh per una activitat de programació cultural per al mes de febrer de 2013,
per un import de 500 euros (cinc-cents).

4. TERRITORI I SERVEIS PERSONALS
4.1. URBANISME I OBRES
4.1. Urbanisme
4.1.1. JVG/gcr Informe al Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida Diligències Prèvies núm.
2964/2010 Vist el següent informe:
“Nº EXPEDIENT: ...
SOL·LICITANT: Jutjat ...
INFORME
Antecedents
Aquest informe s’emet a requeriment del Jutjat ... rebut en data 7 de gener de 2013,
sobre el Procediment de ...
L’objecte de l'informe és el següent:
« [...] informen, a este Juzgado, si la construcción ubicada en la parcela
...polígono ... del término municipal de Alpicat, podría ser legalizada conforme a
la normativa vigente aplicable.»
Tot i que l'ofici del jutjat es refereix a la parcel·la núm. ..., tenint en compte els
antecedents que consten a l'ajuntament sobre l'objecte de les diligències ..., entenem
que la petició es deu referir a la parcel·la núm. ..., sobre la qual aquest ajuntament ha
decretat la necessitat de restaurar la realitat física i l’ordre jurídic vulnerat.
Consideracions
En relació a l'esmentada parcel·la núm. ..., he de fer les següents consideracions:
Primera. La normativa municipal aplicable és, en l’actualitat, el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Alpicat (POUM), aprovat per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Lleida en data 10 de març de 2011 i publicat al Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC) a efectes d’executivitat immediata, el dia 27 de desembre de
2010. En el seu Títol IV, règim urbanístic del sòl, Capítol 5, Regulació del sòl no
urbanitzable, articles 170 – 194, entre d’altres, es conté la regulació del Sòl no
urbanitzable.
El sòl en què s’ubica la construcció es troba qualificat actualment com a “Sòl no
urbanitzable de valor natural i de connexió, clau SNUVC” i el seu règim urbanístic es
troba regulat per l’article 180 de les Normes Urbanístiques del POUM. La construcció
de magatzems agrícoles es regulen a l’article 191 de les normes urbanístiques del
POUM.
Segona. També resulten d'aplicació a aquests terrenys les disposicions del Pla
Territorial de Ponent (Terres de Lleida), publicat al DOGC núm. 4982, de 5 d’octubre
2007. Segons aquest planejament territorial, la parcel·la pertany al sistema d’espais
oberts, i està considerada dins de la categoria de “Sol de Protecció Especial de Valor
Natural i de Connexió” regulada per l’article 2.6 de les seves Normes d’Ordenació
Territorial.
Tercera. Tant la normativa del POUM com la del Pla Territorial de Ponent, permeten
les construccions vinculades a explotacions agrícoles i ramaderes, amb subjecció als
paràmetres i determinacions que les pròpies normes urbanístiques fixen.
Quarta.- En relació a l'ús a què es pretén destinar la construcció analitzada, segons la
documentació que consta a l'ajuntament, el mateix és conforme amb el planejament
vigent i podria ser objecte de legalització.
Cinquena.- Pel que fa a les característiques físiques de l'edificació actualment
existent, aquesta incompleix els paràmetres que fixa el POUM vigent, en els següents
extrems concrets:
Article 191.9 del POUM: «[...] No es permet una composició de façanes i cobertes que
no sigui la pròpia d’un edifici d’ús agrícola. »
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Article 191.2 del POUM: 2. « [...] S’imposa la obligatorietat de justificar la necessitat de
les construccions pròpies d’una activitat agrícola en relació amb l’explotació. Només es
permet la construcció d’un magatzem agrícola, quan aquesta estigui vinculada a una
explotació agrícola. Caldrà justificar aquesta vinculació. »
Aquests aspectes concrets de l'edificació ja constaven recollits en la resolució
municipal de data ... i en l'informe d'aquests serveis tècnics que li va servir de base. He
de fer notar tanmateix que el contingut global d'aquell informe no és coincident amb el
present, ja que l'anterior es va emetre sobre la base de les Normes Subsidiàries del
Planejament Municipal que aleshores estaven vigents.
Un cop corregits aquests aspectes, entenc que la construcció s'adequaria als paràmetres del planejament vigent.
Conclusió
En conclusió, per tant, aquest tècnic considera que la construcció de referència podria
ser legalitzada, sempre que es modifiquessin els aspectes que he relacionat a
l'anterior apartat cinquè.
S’eleva el present informe a l’òrgan competent a efectes de que adopti l’acord que
consideri procedent i ho comuniqui a l’òrgan judicial sol·licitant.”
Vista la petició d’informe formulada pel Jutjat d’Instrucció ..., sobre el Procediment de
... i l’Informe emès a l’efecte per l’arquitecte municipal. La Junta de Govern Local per
unanimitat dels seus membres acorda aprovar el citat informe de data 11 de gener i
trametre’l a l’òrgan judicial sol·licitant.
4.1.2. JVG/gcr Llicència d’obres
La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres acorda aprovar la
concessió de llicència d’obres número 92/2012, amb els condicionants fixats per
l’informe.
Quota ICIO: 7.268,55 € (set mil dos-cents seixanta-vuit amb cinquanta cinc euros)
Fiança: 1.721,62 € (mil set-cents vint-i-un amb seixanta-dos euros)
4.2. RECURSOS HUMANS
4.2.1. JVG/aaa ... presenta el certificat d’assistència al curs “Aplicació pràctica del
RD-Llei 20/2012 i de la reforma laboral a les entitats locals” organitzat per la
Diputació de Lleida i ACM, realitzat a Lleida el dia 8 de novembre de 2012, amb una
durada de 5 hores lectives. La Junta de Govern Local s’assabenta i acorda incloure el
certificat a l’expedient personal del treballador.
4.2.2. JVG/aaa Treballs extraordinaris. La Junta de Govern Local aprova la relació de
treballs extraordinaris núm. 33/2012 corresponent a nou hores i trenta minuts a
compensar en temps de descans (9,5 hores); la relació de treballs extraordinaris núm.
34/2012 corresponent a cinc cents set euros (507,00 euros - 39 hores), la relació de
treballs extraordinaris núm. 01/2013 corresponent a trenta nou hores a compensar en
temps de descans (39 hores) amb el vist-i-plau dels regidors responsables dels
serveis.
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5. ECONOMIA
5.1. HISENDA
5.1.1. CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants L’ESTEL mensualitat de
desembre i servei extraescolar festes de Nadal, La Junta de Govern Local per
unanimitat aprova el padró de la llar d’infants L’ESTEL mensualitat de desembre i el
servei extraescolar de les festes de Nadal, que puja la quantitat de 7.670,73€ (set mil
sis-cents setanta euros amb setanta tres cèntims) , i n’acorda la tramitació oportuna.
5.1.2. CRC/ybm Aprovació del padró de la llar d’infants LA LLUNA mensualitat de
desembre i servei extraescolar festes de Nadal, La Junta de Govern Local per
unanimitat aprova el padró de la llar d’infants LA LLUNA mensualitat de desembre i el
servei extraescolar de les festes de Nadal, que puja la quantitat de 10.588,60€ (deu mil
cinc-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta cèntims) euros, i n’acorda la tramitació
oportuna.
5.2. TRESORERIA/PATRIMONI
5.2.1 Recaptació CBR/cgp Informe 1/13 C, referent a bonificació en el rebut
d’escombraries. 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 1/13 C i conseqüentment concedir la bonificació al rebut d’escombraries a ...
amb efectes a partir de l’exercici 2013.
5.2.2 Intervenció
5.2.2.1. CBR/cgp Justificació de l’ajut concedit per la Diputació de Lleida, per a les
despeses de la Fira Ecojardi 2012. Ates que en data 10 desembre de 2012 la
Diputació de Lleida va atorgar a l´Ajuntament un ajut de 2.900 euros per les despeses
de la Fira Ecojardi 2012, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat els compte
justificatiu i n´acorda l’oportuna tramitació.
5.2.2.2. ARG/cgp Justificació de l’ajut concedit per l’Institut d´Estudis Ilerdencs, per
a les despeses de l´obra teatral Lo Xarlatan. Ates que en data 17 desembre de
2012 l´Institut d´Estudis Ilerdencs va atorgar a l´Ajuntament un ajut de 1.50 euros per
les despeses de l´obra teatral Lo Xarlatan de teatre de Guerrilla, la Junta de Govern
Local aprova per unanimitat els compte justificatiu i n´acorda l’oportuna tramitació.
5.2.2.3. ARG /cgp Justificació de l’ajut concedit per la Diputació de Lleida, per a les
despeses d’adquisició de llibres per a la biblioteca. Ates que en data 18 d’octubre
de 2012 la Diputació de Lleida va atorgar a l´Ajuntament un ajut de 1.900 euros per les
despeses de l’adquisició de llibres per la biblioteca, la Junta de Govern Local aprova
per unanimitat els compte justificatiu i n´acorda l’oportuna tramitació.
5.2.2.4. JGE/cgp Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida A proposta de la
regidoria d’esports, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda sol·licitar una
subvenció directa a la Diputació de Lleida, per import de 38.000 euros per a la creació
d´un punt sanitari a la zona esportiva, es faculta àmpliament l’alcaldia la tramitació
oportuna.
Igualment la Junta de Govern Local fa constar:
a. Que les dades que es contenen en aquest document es corresponen a les
previsions fetes fins a la data.
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b. Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a
comunicar-les a la Diputació de Lleida.
c. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
d. Que el/la sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de
la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
e. Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
f. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la
Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
g. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació
de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya
5.2.2.5. RLLI/cgp Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida A proposta de la
regidoria de sanitat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda sol·licitar una
subvenció directa a la Diputació de Lleida, per import de 33.000 euros per actuacions
al Consultori Mèdic Local, es faculta àmpliament l’alcaldia la tramitació oportuna.
Igualment la Junta de Govern Local fa constar:
a. Que les dades que es contenen en aquest document es corresponen a les
previsions fetes fins a la data.
b. Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a
comunicar-les a la Diputació de Lleida.
c. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
d. Que el/la sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de
la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
e. Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
f. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la
Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
g. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació
de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya
5.2.2.6. RLLI/cgp Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida A proposta de la
regidoria de sanitat, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda sol·licitar una
subvenció directa a la Diputació de Lleida, per import de 33.000 euros per adecuació
del tanatori Local, es faculta àmpliament l’alcaldia la tramitació oportuna.
Igualment la Junta de Govern Local fa constar:
a. Que les dades que es contenen en aquest document es corresponen a les
previsions fetes fins a la data.
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b. Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a
comunicar-les a la Diputació de Lleida.
c. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
d. Que el/la sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de
la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
e. Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
f. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la
Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
g. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació
de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya
5.2.2.7. JGE/cgp Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida A proposta de la
regidoria de medi ambient, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda sol·licitar
una subvenció directa a la Diputació de Lleida, per import de 18.000 euros per a la
millora de les zones verdes del Parc del Graó, es faculta àmpliament l’alcaldia la
tramitació oportuna.
Igualment la Junta de Govern Local fa constar:
a. Que les dades que es contenen en aquest document es corresponen a les
previsions fetes fins a la data.
b. Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a
comunicar-les a la Diputació de Lleida.
c. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
d. Que el/la sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de
la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
e. Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
f. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la
Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
g. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació
de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya
5.2.2.8. PCR/crc Execució d´un aval. Vista la sol·licitud presentada en data 01/08/2012
pel Sr. ... en la que sol·licita la devolució de la fiança definitiva dipositada com a
garantia per a l´adjudicació de la parcel·la 6-28 del PP2 i vist l´informe de la secretaria
municipal de 7/01/2013 en la que fa consta l´incompliment per part de l´adjudicatari de
la clàusula dissetena del plec de clàusules aprovat, la Junta de Govern Local acorda
per unanimitat l´execució de l´aval 42898 fins a la seva totalitat (3.792 euros)
corresponent al 4 % del import d´adjudicació.
5.2.2.9. JGE/cgp Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida A proposta de la
regidoria de medi ambient, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda sol·licitar
una subvenció directa a la Diputació de Lleida, per import de 20.000 euros per a
l’arranjament del vas de les piscines municipals, es faculta àmpliament l’alcaldia la
tramitació oportuna.
Igualment la Junta de Govern Local fa constar:

Ajuntament d’Alpicat
a. Que les dades que es contenen en aquest document es corresponen a les
previsions fetes fins a la data.
b. Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a
comunicar-les a la Diputació de Lleida.
c. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
d. Que el/la sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de
la Seguretat Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida.
Alhora autoritza, en cas què sigui beneficiari, a la Diputació de Lleida perquè demani
les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
e. Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions
nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms.
f. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la
Diputació de Lleida, així com les condicions que se li puguin derivar de l’acord
d’atorgament.
g. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació
de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya
5.2.2.10 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 01/2013, que puja la quantitat de 21.629,55 euros (vint-i-un mil sis-cents vint-inou euros amb cinquanta-cinc cèntims), i acorda la tramitació oportuna.
I sense que hi hagi d’altres assumptes, l’alcaldia clou la sessió.
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