AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 23 de novembre de dos mil disset. A
la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 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, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’Annex I. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i sense perjudici
de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les que, en
el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Desestimar les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen a l’Annex II.
Tercer.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 1.550,91 €.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:

238/2017
TRIFAN DAN, FLORIAN
C/ Ferrer i Busquets, 144, 2n B
7,00
12,00
0,00

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

239/2017
CP PL. AJUNTAMENT, 4
Pl Ajuntament, 4
9,64
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

240/2017
GAES SA
C/ Ferrer i Busquets, 80
886,72
443,36
0,00
0,00
670,03

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

241/2017
GABAS CIRIANO, EDURNE
C/ Joan Maragall, 4 (3 trasters)
16,00
12,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

242/2017
CP C/ DIPUTACIÓ 1 B
C/ Diputació 1B
80,96
40,48
0,00
0,00
0,00
ANNEX II:
Sol·licituds d’obres denegades

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
Motivació:

ICIO:
Taxa:

226/2017
ALDOMÀ VELASCO, ASSUMPCIÓ
C/ de la Creu, 27
La instal·lació de l’elevador es vol construir en un emplaçament que
no compleix amb la normativa del POUM, fins que aquest no es
modifiqui incorporant les determinacions establertes a la Llei
30/2014 d’octubre d’accessibilitat de Catalunya.
0,00
30,75
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Placa d’obres:
Fiança
reposició
serveis:
Fiança de gestió de
residus:
3.

0,00
0,00
0,00

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.

Antecedents:
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM)
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren
de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies
d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de
naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del
Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells
comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les
Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el
domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de
setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema
de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per
tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres
entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir
una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a
per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació d’efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL,
podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en
la legislació de contractació pública.
Fonaments de dret:
I. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part
d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
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II. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
III. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l' Administració
local (LRSAL).
IV. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Mollerussa al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses
adjudicatàries.
Segon. Facultar al senyor Alcalde de l’Ajuntament perquè en nom i representació d’aquesta
corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat
del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la
Central de contractació formalitzi.
Tercer. Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I
SERVEIS: ADQUISICIÓ I MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE VIDEOACTA,
EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES. EXP. 12/2017.

Antecedents:
La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL en endavant),
en la sessió de data 10 de novembre de 2016, va adjudicar l’acord marc del
subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu
manteniment, amb les entitats mercantils Ambiser Innovaciones, SL, Telesonic, SA,
Servicios Microinformática, SA, Vitel, SA i Virtual Reality Solutions-Soluciones Informáticas
Globales, UTE. La Comissió Executiva del CCDL. Mitjançant l’acord del CCDL del dia 9 de
març de 2017, es va aprovar la cessió de l’acord marc en qüestió a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM en endavant). El Comitè Executiu de l’ACM va acceptar la cessió
el 13 de desembre de 2016.
Per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM de data 17 d’octubre de 2017, ha estat
aprovada la primera pròrroga de l’acord marc en relació al contracte subscrit amb l’empresa
Servicios Microinformàtica, SA (SEMIC).
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L’Ajuntament de Mollerussa ha acordat adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada del
CCDL i, així, a l’esmentat acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips
de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, i considera rellevant, per tal de fer
més àgils les tasques d’elaboració de les actes de les sessions plenàries municipals i adequar
el seu tractament i difusió a la normativa legal vigent, contractar el subministrament de
diversos sublots inclosos a l’acord marc amb l’entitat mercantil Servicios Microinformática,
SA.
L’entitat mercantil Servicios Microinformática, SA, amb el NIF A-25027145, ha presentat
una proposició econòmica acceptant l’encàrrec de provisió en els termes, codicions i preus
propostats i que consten en la seva oferta per un import total de 13.104,72 € (IVA exclòs).
Fonaments de dret:
L’article 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
dels contractes basats en un acord marc, i la
administratives particulars que regula l’acord marc
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.01).

de (TRLCSP), en relació a l’adjudicació
clàusula 36 del Plec de clàusules
del subministrament del sistema de
el seu manteniment amb destinació a

En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar l’adquisició a l’empresa Servicios Microinformática, SA amb el NIF A25027145, el SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ
D’ACTES, I EL SEU MANTENIMENT, segons les condicions específiques d’execució
contingudes en l’oferta presentada i en els termes següents:
Concepte
Sublot 1.1. Software de gravació, gestió i signatura digital
Sublot 1.1. Software de gravació, gestió i signatura digital
Sublot 1.13. Allotjament núvol (per TB)

Preu unitari
9.612,00 €
131,22 €
159,84 €



Preu del contracte: 15.856,71 € (IVA vigent inclòs)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució: El sistema adquirit haurà d’entrar en funcionament el proper dia 30
de novembre de 2017, i el seu manteniment tindrà una durada màxima d’un (1) any
a partir de la data d’acabament i validació del procés d’instal·lació, de conformitat amb
allò establert a l’article 23.3 del TRLCSP.



Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.



Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP.
La incorporació de la factura servirà de document contractual.
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Segon. Aprovar la despesa, conforme allò que s’estableix a l’article 110 del TRLCSP, a
càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa Servicios Microinfromática, SA, i donar-ne trasllat
als Serveis municipals competents efectes oportuns.”
5.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. MONTSE SANS FUSTÉ “BODEGA XAREL·LO” N. EXP. OVP-TC: 2017/053

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Sans Fusté titular de
l’establiment denominat “Bodega Xarel·lo”, demanant autorització municipal per poder posar
taules i cadires a la via pública o espai d’ús públic.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1.






Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: MONTSE SANS FUSTÉ
Nom comercial: Bodega Xarel·lo
Ubicació: Pl. Major, 7 local
Metres quadrats: 6 m2
Període autoritzat: novembre de 2017
Núm. Exp. OVP-TC: 2017/053

2.- Condicions generals de la llicència:

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i previ
pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació
de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i
de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap autorització per la transformació
o la modificació del domini públic objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació
de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a
indemnització si s’escau.

La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la
revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i
aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia i Bon Govern.
 En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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Primer. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa
per a ocupar la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al
següent règim horari de tancament:
De diumenge a divendres:
l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius:
l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la
llicència d’ocupació de la via pública.
Segon. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb
taules i cadires, es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i
identifiquin l’espai ocupat. El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell
de seguretat en aquelles ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de
les vies públiques. En aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament
perimetral, una tarima, si això és possible i la calçada ho permet.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols
o similars.





S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en els casos següents:
Els dimecres, amb motiu de la instal·lació del mercat setmanal.
En cas de desenvolupament de qualsevol activitat municipal o esdeveniment públic.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.

Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N. LID: 1772000306.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
6.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0409

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0409 ubicada al carrer Ponent núm. 28, i que figura com a
titular a favor de Carme Badia Marsol.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0409, ubicada al carrer Ponent núm. 28, i que figura com a titular a
favor de Carme Badia Marsol.
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Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
7.

RENUNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0949

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 0949 ubicada al carrer Pau Claris núm. 2, i que figura com a
titular a favor de Asunción Diaz Sola.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 0949, ubicada al carrer Pau Claris núm. 2, i que figura com a titular a
favor de Asunción Diaz Sola.
Segon. La efectivitat de la renuncia resta condicionada al compliment de les condicions
següents:


Haurà d’abonar-se la taxa corresponent al període impositiu de l’exercici 2017.

Tercer. Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne trasllat
als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
8.

SOL·LICITUD PFI PTT DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA PARADA AL MERCAT SETMANAL EL DIA 13 DE DESEMBRE DE
2017

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maira Cortada, en representació de PFI PTT de
Mollerussa, en què demana autorització per muntar una parada al recinte del mercat
setmanal el dia 13 de desembre per vendre clauers i articles de Nadal elaborats per ells
mateixos amb la finalitat de recaptar fons amb motiu de La Marató que es durà a terme el
proper dia 17 de desembre de 2017 (Exp. UEP/A/2017/183).
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Maira Cortada, en representació de PFI PTT de Mollerussa, a
poder muntar una parada al recinte del mercat setmanal el dia 13 de desembre per vendre
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clauers i articles de Nadal elaborats per ells mateixos amb la finalitat de recaptar fons amb
motiu de La Marató que es durà a terme el proper dia 17 de desembre de 2017.
El lloc d’ubicació de la parada serà a la Pl. Major (lloc on indiqui la Policia Local).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
MOLLERUSSA
COMERCIAL
DE
PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE NADAL DE 2017

DIVERSES

Es dóna compte de les sol·licitud presentada pel Sr. Àlex Català, president de l’Associació
Mollerussa Comercial, en què demana autorització per utilitzar la megafonia del dia 9 de
desembre (Mercat de Santa Llúcia) fins a les 5 de gener de 2018, de les 10.00h a les 13.30h
i de les 17.00h fins a les 20.30h, així com també sol·licita que un responsable de l’associació
pugui accedir-hi per programar i posar-la en marxa.
També demana autorització per a realitzar l’activitat de pintar amb pintura temporal de color
daurat una estrella amb el logotip de Mollerussa Comercial davant de cada botiga associada
abans del dia 15 de desembre, així com també la col·laboració de la brigada municipal per a
pintar les estrelles.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de comerciants “Mollerussa Comercial” la utilització de la
megafonia del dia 9 de desembre (Mercat de Santa Llúcia) fins a les 5 de gener de 2018, de
les 10.00h a les 13.30h i de les 17.00h fins a les 20.30h, així com també sol·licita que un
responsable de l’associació pugui accedir-hi per programar i posar-la en marxa.
Així mateix s’autoritza realitzar l’activitat de pintar, amb pintura temporal de color daurat,
una estrella amb el logotip de Mollerussa Comercial davant de cada botiga associada abans
del dia 15 de desembre.
Segon. Desestimar la col·laboració de la brigada municipal per a pintar les estrelles.
Tercer. Comunicar aquests acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD LA QUITXALLA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS DEL DIA 15
AL 17 DE DESEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Monica Miret, en representació de La
Quitxalla de Mollerussa, en què demana que se’ls faciliti una carpa de jardí de 3x3, amb
motiu de les activitats que es realitzaran per la Marató del dia 15 al 17 de desembre de
2017.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per La Quitxalla de Mollerussa, en què demana
que se’ls faciliti una carpa de jardí de 3x3, amb motiu de les activitats que es realitzaran per
la Marató del dia 15 al 17 de desembre de 2017.
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Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD PERMÍS DE PATERNITAT SR. PASTÓ LLOBERA, RICARD.

D’acord amb la sol·licitud presentada pel Sr. Ricard Pastó Llobera, registre d’entrada
núm. 2017/8598 de data 14 de novembre de 2017, relativa a la petició del permís de
paternitat per motiu del naixement de la seva filla.
D’acord amb la normativa d’aplicació següent:





LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIMH)
Llei 9/2009, de 6 d’octubre, d’ampliació de la durada del permís de paternitat en els
casos de naixement, adopció o acollida.
Llei 48/2015, de 29 d’octubre de pressupostos generals de l’Estat per a 2016.
Disposició final onzena.
Acord – conveni regulador de les condicions de treball del personal al servei de
l’Ajuntament de Mollerussa.

La Junta de Govern, per unanimitat del membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar que el Sr. Ricard Pastó LLobera, integrant de la plantilla de personal
laboral indefinit de l’Ajuntament de Mollerussa, pugui gaudir de quatre setmanes (28
dies) per permís de paternitat, tal com estableix la normativa al respecte.
Segon. La data d’inici és el dia 8 de desembre de 2018. El treballador té dret a la suspensió
del contracte per paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada, amb oferiment dels recursos legals
oportuns i comunicar-li que haurà d’incorporar-se al lloc de treball el dia 5 de gener de
2018. Igualment es donarà trasllat a la Regidoria de Personal, d’Esports, a RRHH i àrea
econòmica de l’Ajuntament als efectes oportuns.
12.

RECONEIXEMENT DEL 5È. TRIENNI SR. GIMENO FERNANDEZ, CARLOS.

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor del Sr.
Gimeno Fernandez, Carlos, membre integrant de la plantilla de personal de l’Ajuntament
de Mollerussa, amb antiguitat reconeguda del grup E (ref. 055).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. Gimeno Fernandez, Carlos (ref. 055) adscrit a l’escala
Administració General, subescala subalterna (ordenança) de la plantilla de personal d'aquest
Ajuntament, un trienni del Grup E (5è. d’ordre) a partir del dia 19 de desembre de 2017 i
amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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13.

RECONEIXEMENT DEL 12È. TRIENNI SR. LOZANO VALENCIA, JUAN.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 12è. trienni a favor del Sr.
LOZANO VALENCIA, Joan, membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de sergent de la Policia Local, subgrup C1
(Ref. 011).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. LOZANO VALENCIA, Joan (sergent de la Policia Local,
escala intermèdia, subgrup C1, ref. 011) adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala
Serveis Especials de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del
Subgrup C1 (12è. d’ordre) a partir del dia 14 de desembre de 2017 i amb efectes econòmics
a la nòmina corresponent al mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
14.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 44/2017.

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 96.485,69€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 23 de novembre existeixen 3
factures sense consignació pressupostaria per import global de 8.364,00€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures número 44/2017, per import global de 96.845,69€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
15.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 26/2017.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 26/2017, que inclou 9 expedients i que importa la
quantitat 10.969,33 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 25230 Mollerussa - Tel.: 973 60 07 13 - Fax: 973 71 01 78 - ajuntament@mollerussa.cat

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.- Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
16.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 11/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 11/2017, que inclou 14 expedients i que
importa la quantitat de 102,34 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.- Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
17.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 10/2017.

Vista la relació núm. 10/2017 d’ajornaments i fraccionaments, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 10/2017, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributària i Recaptació, així com la determinació del nombre de quotes, import del
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principal i dels interessos de demora i dates de venciments, que consten en cada un dels
expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei de Gestió Tributària i Recaptació als efectes oportuns.
18.

RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 11/2017.

Vista la relació núm. 11/2017 de devolució d’ingressos indeguts, presentada per l’Àrea de
Gestió Tributaria i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi consten.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 11/2017, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o
desestimació si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19.

RELACIÓ ANUL·LACIÓ DE TAXES (OAGRTL) 07/2017.

Vista la relació núm. 7/2017, d’anul·lacions de liquidacions de taxes de recaptació delegada
a OAGRTL, presentada per Intervenció de Fons i conforme els expedients individualitzats que
hi consten.
Examinats els mateixos i atesos els informes favorables, la Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 7/2017.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
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en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
20.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 35/2017.

Vista la relació núm. 2017/35 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 16 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/35, corresponent al període entre els dies 30 d’octubre al 12 de novembre de
2017.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
21.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

21.1.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: DESMUNTATGE DE CEL
RAS, REPOSICIÓ I PINTAT. HABITATGES DEL GRUP SANT ISIDORI DE
MOLLERUSSA. EXP. 20/2017.
L’objecte d’aquesta contractació és l’adjudicació de les obres consistents en l’execució
d’unes cates als habitatges del Grup Sant Isidori de Mollerussa, consistents en el
desmuntatge de cel ras, la seva reposició i pintat, amb la finalitat de valorar l’estat de
l’estructura horitzontal i determinar la procedència de l’inici d’un expedient de declaració de
ruïna, de conformitat amb allò establert a l’art. 83.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). Les codificacions
del contracte d’acord amb allò establert a l’art. 6.1, Annex II de la Directiva UE/24/2014 son
les següents: Divisió 45. Grup 45.1. Classe 45.12 i Grup 45.4. Classes 45.42 i 45.44.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació
pot considerar-se menor, atès que el preu estimat del contracte IVA exclòs, és inferior a
50.000,00 euros. Per a la tramitació de l’expedient serà suficient l’aprovació de la despesa
que suposa l’existència de crèdit pressupostari, i la incorporació de la factura corresponent
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que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així
mateix, serà necessari que en l’expedient consti el pressupost de les obres sense perjudici
de que hagi d’existir el corresponent projecte quan les normes específiques així ho
requereixin. També caldrà que l’empresari disposi de la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional suficient per a la prestació objecte del contracte (article 111 del TRLCSP).
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2017, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’art. 109.3 del TRLCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit i així com la fiscalització prèvia per part de l’interventor de fons.
Per tal de valorar l’estat interior de l’edifici, es requereix la realització de visites a l’interior
dels habitatges en un mínim del 60% dels mateixos per la qual cosa, el cost estimat
d’aquestes cates en una superfície de 20 m2 de pintura de cel ras per habitatge s’ha estimat
en la quantia de 6.567,61 € (I VA exclòs) per bloc. Vist el pressupost presentat pel Sr.
Casimiro Parra i atès que el mateix disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015
de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR D’OBRES que té per objecte l’execució de les
cates consistents en el DESMUNTATGE DE CEL RAS, REPOSICIÓ I PINTAT DELS
HABITATGES DEL GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. Simultàniament, aprovar
la despesa que comporta la contractació amb càrrec del vigent Pressupost municipal
vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR esmentat a favor de CASIMIRO PARRA
SANTIAGO en els termes següents:


Preu total d’adjudicació: 31.787,23 € IVA vigent inclòs.
El pagament s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de l’objecte del contracte en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



Termini d’execució: Els treballs s’hauran d’executar de conformitat amb el Programa de
treball establert per part de la Comissió tècnica de seguiment de les actuacions
del Grup Sant Isidori i no podrà tenir una durada superior a un any (art. 23.3 del
TRLCSP).



Supervisió de les obres: Les obres s’executaran sota la supervisió del Serveis Tècnics
municipals.



Pròrroga del contracte i revisió de preus: El contracte no és susceptible de pròrroga, ni
tàcita ni expressa ni de revisió de preus, per aplicació d’allò establert als articles 23.3 i
89.2 del TRLCSP.
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Formalització del contracte: No serà necessari la formalització del contracte en
document administratiu per aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del
TRLCSP. La incorporació de la factura servirà de document contractual.

Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
21.2.- DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ: RESOLUCIÓ TES/2693/2017, DE 2 DE
NOVEMBRE, DE CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ADREÇADES A LA REALITZACIÓ
D'INVERSIONS PER A LA MILLORA I REFORÇ DE LES XARXES SUPRAMUNICIPALS
D'ABASTAMENT EN ALTA.
Vista la Resolució TES/2693/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a la realització d'inversions
per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals d'abastament en alta, publicada al
DOGC núm 7501, de data 22 de novembre de 2017.
Vista la Resolució TES/2520/2017, de 25 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del
Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una
línia de subvencions adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de les
xarxes supramunicipals d'abastament en alta, i es deleguen en la Direcció les facultats per a
l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les
subvencions, publicada al DOGC núm 7484, de data 30 d’octubre de 2017.
La finalitat d'aquestes subvencions és la realització d'inversions per a la millora i reforç de
les xarxes supramunicipals d'abastament en alta. Poden ser objecte de subvenció:
1. Les inversions realitzades per ens locals supramunicipals o per agrupacions d'ens
locals derivades de l'execució d'actuacions d'abastament en alta amb els objectius
següents:
a) Millorar o completar els tractaments de potabilització, amb l'objecte de millorar
o assegurar la qualitat de l'aigua servida.
b) Millorar el control de cabals, que garanteixi una informació precisa de l'aigua
captada, l'aigua produïda i l'aigua lliurada.
c) Reduir el risc de desabastament per manca de recurs hídric disponible en les
captacions existents. També s'inclouen les actuacions adreçades a la substitució
d'extraccions en masses d'aigües subterrànies que estiguin declarades en mal estat
quantitatiu i a la substitució de captacions en masses d'aigües superficials amb
l'objectiu d'afavorir l'assoliment del seu bon estat ecològic.
d) Millorar la garantia de continuïtat del servei i reduir el risc de desabastament per
insuficiències de les infraestructures actuals de potabilització, emmagatzematge i
transport.
e) Ampliar la capacitat hidràulica de les infraestructures existents per fer front a
l'increment de demanda derivat de noves connexions. S'entenen per noves
connexions les previstes a futur o aquelles que s'hagin realitzat amb posterioritat a
l'inici del servei, sense estar previstes en el disseny original de la xarxa. No s'inclou
l'execució de ramals de connexió.
f) Millorar els rendiments hidràulics de les infraestructures actuals del servei.
g) Millorar l'eficiència energètica del servei per mitjans sostenibles tècnicament i
econòmica.
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2. La redacció d'estudis d'alternatives i avantprojectes adreçats a
d'actuacions per a l'assoliment dels objectius relacionats a l'apartat anterior.

l'execució

Als efectes d'aquesta convocatòria, es considera com a sistema d'abastament en alta el
conjunt d'instal·lacions destinades al subministrament d'aigua format per la captació (entesa
com a pou, assut, presa, connexió a una altra xarxa regional o a xarxa en alta), la planta de
tractament, el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que
permeten el transport del recurs, des de la captació fins al punt de lliurament de l'aigua en
alta als municipis clients.
Les actuacions objecte de subvenció s'han de realitzar i justificar en un període màxim de 36
mesos a comptar a partir de l'endemà de la notificació de l'atorgament de la subvenció.
L'import de la subvencions adreçades a la realització d'inversions per a l'execució de les
actuacions d'abastament en alta (objecte 1), es determina prenent en consideració
l'extensió de la xarxa i el volum d'aigua que serveix, i es calcula en funció d'una ràtio que
relaciona l'extensió de xarxa gestionada per l'ens sol·licitant i el volum d'aigua lliurat de la
forma següent:
F= Longitud de xarxa (m) / Volum anual lliurat (m3) x 1.000.
En base a aquesta funció, el percentatge de subvenció depèn del valor F:
a) Si F és menor o igual a 10: 50%
b) Si F és major a 10 i menor o igual a 40: 60%
c) Si F és major a 40 i menor o igual a 100: 70%
d) Si F és major a 100: 80%

En tot cas, la subvenció màxima en aquests casos és de 2.000.000€ per ens
sol·licitant.
El percentatge de subvenció de les actuacions adreçades a la redacció dels estudis i
avantprojectes (objecte 2) és del 80%. La subvenció màxima en aquests casos és de
50.000€ per ens sol·licitant.
El període per presentar sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució
al DOGC i finalitza transcorreguts dos mesos, 23 de gener de 2018.
Cada sol·licitud s'ha de referir a la inversió corresponent a una única actuació i ha d’anar
acompanyada de la següent documentació:
- Per a la realització d'inversions adreçades a l'execució d'actuacions (objecte 1) han
d'aportar:
a) Informació econòmica i financera de l'actuació sol·licitada, així com de les
dades del servei que es requereixen (cabals, població, rendiment i longitud
de xarxa).
b) Documentació tècnica suficient que defineixi l'actuació que, en funció de
la complexitat tècnica, pot consistir en una memòria valorada i/o en un
avantprojecte i/o projecte constructiu, signada per una persona tècnica
competent. Contingut mínim descrit al punt 4.5 b de les bases reguladores.
- Per a la sol·licitud d'inversions adreçades a la redacció dels estudis i avantprojectes
(objecte 2) s’ha d'aportar una memòria on figurin els antecedents, la descripció de la
situació actual de l'abastament i la problemàtica que cal resoldre.
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- En el cas que l'actuació impliqui la connexió a una infraestructura d'abastament
aliena, cal aportar l'acord de conformitat de la persona que en sigui titular.
- En el cas que l'actuació comporti l'execució, rehabilitació o recuperació d'una
captació d'aigües subterrànies, l'ens sol·licitant ha de presentar també la
documentació justificativa, d’acord amb el punt 4.7 de les bases reguladores.
- En el cas que l'actuació comporti l'execució d'una nova captació d'aigües
superficials dins del domini públic hidràulic, l'ens sol·licitant ha d'adjuntar el títol
concessional de la captació, o una còpia de la sol·licitud de la concessió corresponent
o de la modificació de les seves condicions presentada davant l'Administració
hidràulica competent.
- En el cas què l'actuació a la qual s'adreça la inversió objecte de subvenció afecti el
domini públic hidràulic, cal que compleixi les condicions establertes en el document
tècnic “Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que
interfereixen amb l'espai fluvial”, sens perjudici del deure de sol·licitar i obtenir els
títols administratius que siguin preceptius, de conformitat amb la vigent normativa.
- En funció de l'objectiu de l'actuació a què es destina la inversió, cal que el
sol·licitant també presenti la documentació següent:
a) En el cas que la inversió correspongui a una actuació adreçada a resoldre
problemes de qualitat, cal aportar una o més analítiques d'aigua en xarxa
dels anys, 2015, 2016 o 2017.
b) En el cas que la inversió correspongui a una actuació adreçada a la millora
de la garantia de continuïtat del servei i reduir el risc de desabastament per
insuficiències de les infraestructures actuals de la xarxa, s'haurà adjuntar a
la sol·licitud un informe detallat que acrediti la diagnosi i la prognosi de les
mesures que cal prendre.
- Quan s'escaigui, també s'ha de presentar la documentació que acredita el
compliment dels requisits per a la puntuació de la sol·licitud a què fa referència
l'apartat 1.2 de l'annex 1 i descrita al punt 4.11 de les bases.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, adreçades a la realització d'inversions per a la millora i reforç de
les xarxes supramunicipals d'abastament en alta.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i cinc minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada pel
Sr. President, juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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