AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 24 de maig de dos mil divuit. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin LLano,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
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 conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. 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. 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 3.624,05 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

88/2018
ALTINCO SL
Polígon Industrial Pla d’Urgell, nau 10
194,51
97,25
0,00
0,00
120,20
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

89/2018
PINA ROSARIO, FIDEL
C/ President Macià, 29
1.182,00
591,00
11,50
1.000,00
419,65

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

91/2018
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
Ctra. de Miralcamp, 3, 3r F
227,06
113,53
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:

92/2018
GENERALITAT DE CATALUNYA
Serveis Territorials d’Ensenyament- Escola Ignasi Peraire
Av. Pau Casals, s/n
524,85
262,43
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:

93/2018
JAREÑO VICENS, LAIA
Av. Jaume I, 25, 2n 2a
40,40
20,20
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:

95/2018
SARRI ESQUIUS, SALVADOR
Pl. Major, 26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:

97/2018
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
Av. Jaume I, 9, 2n F
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ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

108,37
54,19
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:

98/2018
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
C/ Mallorca, 9, 1r A
29,48
14,74
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:

99/2018
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
Av. Catalunya, 4, escala 2, 4t 1a
20,54
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:

101/2018
SIMÓ FALIP, ENCARNA i VALL, RAMON
C/ Tossal Blanc, 20
80,00
40,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES
TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU.

NÚM.

2018/100

PRESENTADA

PER

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per TELEFONICA DE ESPAÑA SAU i de l’informe
emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud de llicència instada per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., en data 17
de maig, número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/4247 de data 17 de
maig de 2018, per a l'execució de la següent obra:
Sol·licitud obres Assumpte: Instal·lació arquetes M i nova canalització a Mollerussa Zona
carrer Firal, 2 -4.
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.
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2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà
en capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.

5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

6a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

7a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.

8a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

9a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

10a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també, un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Això no obstant, la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, 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. Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU la llicència municipal d’obres 2018/100,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
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Segon. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

RENÚNCIA A LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2016/11. REHABILITACIÓ
D’HABITATGE, TERRASSA, SALA BODEGA I INTERIORS SITUAT AL CARRER
JOSEP CASANOVES, 57 DE MOLLERUSSA. TITULARS: JOSEP MONREAL SOLÉ I
M. TERESA PÉREZ GARCIA.

Exposició de fets:
En la data 04.02.2018, la Junta de Govern Local va concedir la llicència d’obres núm.
2016/11, a favor de JOSEP MONREAL SOLÉ i M. TERESA PÉREZ GARCIA, que té per objecte
la rehabilitació d’habitatge, terrassa, sala bodega i interiors situat al carrer Josep Casanoves,
57 de Mollerussa.
En la data 16.02.2017, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació i revisió de taxes
de la llicència urbanística 2016/11.
En la data 03.05.2018 (NRE 2018/3784), la Sra. M. TERESA PÉREZ GARCIA ha presentat
renuncia a la llicència d’obres núm. 2016/11, al·legant que només s’han realitzat les obres
interiors corresponents a un import de 4.000 euros i que la resta d’obres no s’executaran.
En aquesta mateixa sol·licitud també es demana que se li retorni la corresponent fiança de
residus i de reposició de serveis dipositades el seu dia.
En la data 10 de maig de 2018, els Serveis Tècnics municipals han emès
075/2018, en el que es posa de manifest el següent:

l’informe NR

...//...
1. En data 10 de maig la tècnic que subscriu ha efectuat la corresponent visita
d’inspecció a l’immoble objecte de la llicència i ha pogut comprovar que
efectivament només s’han executat les obres de reforma interior i que no s’han
iniciat les obres d’ampliació de la vivenda.
CONCLUSIO:
Entenem que atès el poc abast de les obres que s’han realitzat, es pot procedir a
retornar les fiances corresponents a la gestió de residus i de reposició de serveis que
es van fixar el seu dia.
...//...
Fonaments de dret:
L’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en relació al desistiment i renúncia pels interessats estableix el
següent:
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1. Tot interessat podrà desistir de la sol·licitud o, quan no estigui prohibit per l’ordenament
jurídic, renunciar als seus drets.
2. Si l’escrit d’iniciació s’hagués formulat per dos o més interessats, el desistiment o la
renúncia només afectarà a aquells que l’haguessin formulat.
3. Tant el desistiment com la renúncia podran fer-se per qualsevol mitjà que permeti la seva
constància, sempre que incorpori les signatures que corresponguin de conformitat amb allò
previst a la normativa aplicable.
4. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclòs el
procediment excepte que, havent-se personat en el mateix terceres persones interessades,
instessin aquests la seva continuació en el termini de deu dies des de que fossin notificats
del desistiment o la renúncia.
5. Si la qüestió suscitada per la incoació del procediment tingués interès general o fora
convenient substanciar-la per a la seva definició i aclariment, l’Administració podrà limitar
els efectes del desistiment o la renúncia a l’interessat i seguirà el procediment.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern local, en desplegament
de les facultats delegades mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny,
ACORDA:
Primer. ACCEPTAR la renúncia a la llicència d’obres núm. 2016/11 realitzada per la Sra. M.
TERESA PÉREZ GARCIA.
Segon. Procedir a la DEVOLUCIÓ de les fiances corresponents a la gestió de residus i de
reposició de serveis que van ser dipositades.
Tercer. Declarar l’ARXIU de les presents actuacions.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades, amb l’oferiment dels recursos
legals adients i a la unitat de Gestió Tributària i Recaptació.
5.

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UN PARC D’ENTRENAMENT ESPORTIU MULTIFUNCIONAL
“STREET WORKOUT” AL PARC MUNICIPAL

Vist el document tècnic que té per objecte definir i valorar les obres necessàries per a la per
a la construcció d’una instal·lació esportiva multifuncional de parc d’entrenament “Street
Workout” al Parc municipal, per tal de dotar el municipi d’una instal·lació esportiva que els
darrers temps ha tingut un fort increment d’usuaris per aquest tipus d’esports. El document
tècnic ha estat redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions
de tècnics municipals, el qual pressupost d’execució per contracta importa la quantitat de
15.377,56 €.
Vist que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 231.1 de la LCSP. A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de
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juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de
subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local.
Les obres tenen la consideració d’obra local ordinària de primer establiment, segons allò
disposat als articles 12 del ROAS i 232.2 de la LCSP. La documentació necessària és la d’un
projecte d’obra local ordinària ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala
l’article 24 del ROAS i, si s’escau, la documentació addicional que assenyala l’article 25 del
mateix text legal. No obstant, atenent a allò que disposa l’article 233.2 de la LCSP, es podrà
simplificar, refondre o inclòs suprimir, algun o alguns dels documents.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
Segons l’atribució de competències establerta a la Disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP, correspon a l’Alcalde la competència com a òrgan de contractació per a
l’aprovació del projecte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, 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. Aprovar inicialment el DOCUMENT TÈCNIC D’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’UN PARC D’ENTRENAMENT ESPORTIU MULTIFUNCIONAL “STREET WORKOUT” AL
PARC MUNICIPAL, amb un pressupost d’execució per contracta per import de 15.377,56
€.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida i al Tauler Municipal,
durant el qual podran els interessats examinar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
6.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA - FASE 1.

REFORMA

I

ADEQUACIÓ

DE

L’objecte del projecte és la reforma i adequació als nous requeriments tècnics i socials de
l’edifici de l’Ajuntament de Mollerussa. El projecte resol l’adequació funcional dels espais de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, banys de planta, nova zona d’alcaldia i secretaria. El projecte
ha estat redactat per l’equip B mes R 29 Arquitectes, SLP per encàrrec de l’Ajuntament de
Mollerussa, el qual pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de
333.589,03 €.
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Vist que amb caràcter previ a l’adjudicació d’un contracte d’obres, es requereix l’elaboració,
supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a
l’article 231.1 de la LCSP. A l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de
juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de
subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local.
Les obres tenen la consideració d’obra local ordinària de reforma segons allò disposat als
articles 12 del ROAS i 232.3 de la LCSP. La documentació necessària és la d’un projecte
d’obra local ordinària ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala l’article 24 del
ROAS i, si s’escau, la documentació addicional que assenyala l’article 25 del mateix text
legal. No obstant, atenent a allò que disposa l’article 233.2 de la LCSP, es podrà simplificar,
refondre o inclòs suprimir, algun o alguns dels documents.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò
que preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial
per l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim
de 30 dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de
publicar al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article
37.2 del ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
Segons l’atribució de competències establerta a la Disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP, correspon a l’Alcalde la competència com a òrgan de contractació per a
l’aprovació del projecte.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, 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. Aprovar inicialment el PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA - FASE 1, redactat per l’equip B mes R 29 Arquitectes,
SLP, amb un pressupost d’execució per a contracta ascendeix a la quantia de 333.589,03 €.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
D’ARRENDAMENT FINANCER D’EQUIPS
ADJUDICACIÓ.

SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM
D’INFORMÀTICA. EXP. 02/2018.

Exposició de fets:
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La Junta de Govern local, en la sessió de data 05 d’abril de 2018 va autoritzar l’expedient de
contractació administrativa mitjançant la tramitació ordinària i el procediment obert
simplificat, del
subministrament d’equips d’ofimàtica -Exp. 02/2018-, en règim
d’arrendament financer, pels serveis de les diferents àrees de l’Ajuntament de Mollerussa.
Així mateix, es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
procediment.
Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament, es va anunciar la
convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 15 dies naturals perquè els
licitadors presentessin les propostes. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en
la data 08 de maig de 2018 s’efectuà l’acte d’obertura dels SOBRES NÚM. 1 i la qualificació
de la documentació administrativa de les propostes presentades:
Empresa
INFORDISA, SA
CAIXABANK, SA
BANC DE SABADELL

Registre d’entrada,
2018/3660
2018/3667
2018/3731

data_____
30.04.2018
30.04.2018
02.05.2018

En el mateix acte, la Mesa de contractació va declarar l’admissió de les propostes
presentades i es va procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 2 que contenen les propostes
econòmiques.
Efectuats tots els tràmits de valoració, la Mesa de contractació, en la sessió de data 17 de
maig de 2018, va acordar excloure del procediment de contractació la proposta presentada
per l’empresa licitadora INFORDISA, SA, atès que l’oferta econòmica no s’ajusta als criteris
de prudència financera fixats en el PCAP, concretament a la clàusula 8.3. Condicions
financeres del leasing, ni a la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la Secretaria General del
Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament.
Així mateix, es van classificar les propostes no excloses per ordre decreixent de puntuació, i
es va proposar l’adjudicació del contracte a favor del licitador que ha presentat la proposta
econòmicament més avantatjosa en termes de relació qualitat preu, la presentada per
l’entitat CAIXA BANK, SA.
Fonaments de dret:
Atès que consta als arxius municipals la documentació acreditativa de que l’entitat CAIXA
BANK, SL es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com
la aquella que acredita la seva capacitat d’obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica
i professional, no procedeix requerir-la perquè l’aporti en virtut d’allò que disposa l’article
53.1,d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. En conseqüència, l’òrgan de contractació ha
d’acordar l’adjudicació del contracte al seu favor atenent a allò establert a la clàusula 21 del
PCAP i l’article 150.2 i 3 de la LCSP.
En virtut dels fets 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. DECLARAR vàlida la licitació del SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER, D’EQUIPS D’OFIMÀTICA. EXP. 02/2018, mitjançant la
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tramitació ordinària i el procediment obert, aprovada per acord de la Junta de Govern local
de data 5 d’abril de 2018.
Segon.
ADJUDICAR
el
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT
EN
RÈGIM
D’ARRENDAMENT FINANCER D’EQUIPS D’OFIMÀTICA. EXP. 02/2018 esmentat a
favor de l’entitat financera Caixabank Equipament Finance, SA. El contracte s’executarà
d’acord amb allò establert al Plec de clàusules administratives particulars, la proposta
presentada a la licitació i acceptada per l’Ajuntament, en els termes econòmics financers
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pressupost de l’equipament: 19.138,35 € (IVA exclòs)
Termini arrendament financer: 48 mesos
Quota mensual del primer pagament: 394,92 euros (IVA exclòs)
Interès: Euribor a 1 mes + 0,659% (s’adjunta estimació de les quotes restants)
Import de l’opció de compra final: 390,58 € IVA exclòs
Import total de l’arrendament financer: 19.244,74 € IVA exclòs

Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària amb l’oferiment dels recursos
legals adients i a la resta d’empreses licitadores. Simultàniament, publicar el present acord
al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Quart. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu no més tard de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que rebin la
notificació del present acord d’adjudicació tots els licitadors que han participat en el
proceidment de contractació, per la qual cosa, l’Ajuntament el requerirà a tal efecte, d’acord
amb allò establert a l’article 153.6 de la LCSP.
Cinquè. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.”
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: RECOLLIDA D’ANIMALS
DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PRESTAT PER L’ENTITAT AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ.
ANUALITAT 2018. EXP. 26/2018.

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei d’acollida i control dels animals
de companyia abandonats o perduts (gossos i gats) al terme municipal de Mollerussa, a fi i
efecte de donar compliment a la legislació sobre protecció dels animals, la qual preveu que
correspon als Ajuntaments, entre altres, les funcions d’inspecció i vigilància dels animals de
companyia, entre les que consten les de recollir i controlar els abandonats o perduts, i els
animals salvatges urbans.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90610000-3 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
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l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’entitat AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ amb el CIF G25378761, associació
de protecció i defensa dels animals legalment constituïda, amb capacitat per prestar el
servei, ofertant el preu unitari de 300 euros (IVA inclòs) per acollida d’animal.
La determinació del valor estimat del contracte s’ha fet en base a unitats d’execució que
segons les dades aportades per la Regidoria d’Atenció externa, han estat previstes una
mitjana de 12 anuals, per la qual cosa, i conforme allò que preveu l’article 309 de la LCAP,
resulta la quantia de 247,93 € x 12 = 2.975,16 € anuals (IVA exclòs).
En virtut de tot el que s’ha exposat, 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de RECOLLIDA
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PRESTAT PER L’ENTITAT AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ.
ANUALITAT 2018. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de de l’entitat
AMICS DELS ANIMALS DEL SEGRIÀ amb el CIF: G25378761 en els termes que es
descriuen seguidament:
La retribució del servei: 300 €/unitat (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació tindrà la següent durada: 01/01/2018 al 31/12/2018.
L’objecte de la prestació contractada abasta el següent:
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a) L’exercici de les facultats necessàries per a prestar el servei es farà d’acord amb el
que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de protecció dels animals de companyia i qualsevol altra norma legal
o reglamentària aplicable.
b) Acollida d’animals de companyia abandonats o perduts (inclou gossos i gats) en el
terme municipal de Mollerussa que prèviament seran traslladats pels serveis
municipals competents.
c)

Manteniment, benestar i assistència adequada dels animals acollits.

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 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: RECOLLIDA D’ANIMALS
DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PRESTAT PER L’ENTITAT AMIGOS PELUDOS DEL BAJO CINCA.
ANUALITAT 2018. EXP. 27/2018.

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei d’acollida i control dels animals
de companyia abandonats o perduts (gossos i gats) al terme municipal de Mollerussa, a fi i
efecte de donar compliment a la legislació sobre protecció dels animals, la qual preveu que
correspon als Ajuntaments, entre altres, les funcions d’inspecció i vigilància dels animals de
companyia, entre les que consten les de recollir i controlar els abandonats o perduts, i els
animals salvatges urbans.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90610000-3 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
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conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’entitat AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA amb el CIF G22399570, associació de
protecció i defensa dels animals legalment constituïda, amb capacitat per prestar el servei,
ofertant el preu unitari de 300 euros (IVA inclòs) per acollida d’animal.
La determinació del valor estimat del contracte s’ha fet en base a unitats d’execució que
segons les dades aportades per la Regidoria d’Atenció externa, han estat previstes una
mitjana de 12 anuals, per la qual cosa, i conforme allò que preveu l’article 309 de la LCAP,
resulta la quantia de 247,93 € x 12 = 2.975,16 € anuals (IVA exclòs).
En virtut de tot el que s’ha exposat, 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de RECOLLIDA
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PRESTAT PER L’ENTITAT AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA. ANUALITAT
2018. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de de l’entitat
AMIGOS PELUDOS BAJO CINCA amb el CIF G22399570 en els termes que es descriuen
seguidament:
La retribució del servei: 300 €/unitat (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’executarà durant el següent període: 01/01/2018 al 31/12/2018.
L’objecte de la prestació contractada abasta el següent:
d) L’exercici de les facultats necessàries per a prestar el servei es farà d’acord amb el
que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de protecció dels animals de companyia i qualsevol altra norma legal
o reglamentària aplicable.
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e) Acollida d’animals de companyia abandonats o perduts (inclou gossos i gats) en el
terme municipal de Mollerussa que prèviament seran traslladats pels serveis
municipals competents.
f)

Manteniment, benestar i assistència adequada dels animals acollits.

Prórroga 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 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
10.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: RECOLLIDA D’ANIMALS
DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PRESTAT PER L’ENTITAT LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ. ANUALITAT
2018. EXP. 28/2018.

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei d’acollida i control dels animals
de companyia abandonats o perduts (gossos i gats) al terme municipal de Mollerussa, a fi i
efecte de donar compliment a la legislació sobre protecció dels animals, la qual preveu que
correspon als Ajuntaments, entre altres, les funcions d’inspecció i vigilància dels animals de
companyia, entre les que consten les de recollir i controlar els abandonats o perduts, i els
animals salvatges urbans.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90610000-3 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
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De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de l’entitat LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ amb el CIF G25477191, associació de protecció i
defensa dels animals legalment constituïda, amb capacitat per prestar el servei, ofertant el
preu unitari de 300 euros (IVA inclòs) per acollida d’animal.
La determinació del valor estimat del contracte s’ha fet en base a unitats d’execució que
segons les dades aportades per la Regidoria d’Atenció externa, han estat previstes una
mitjana de 12 anuals, per la qual cosa, i conforme allò que preveu l’article 309 de la LCAP,
resulta la quantia de 247,93 € x 12 = 2.975,16 € anuals (IVA exclòs).
En virtut de tot el que s’ha exposat, 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de RECOLLIDA
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS AL TERME MUNICIPAL DE
MOLLERUSSA PRESTAT PER L’ENTITAT LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ. ANUALITAT 2018.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de de l’entitat
LÍDIA ARGILÉS ESCALÉ amb el CIF G25477191 en els termes que es descriuen
seguidament:
La retribució del servei: 300 €/unitat (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.
La durada de la prestació:
La prestació tindrà la següent durada: 01/01/2018 al 31/12/2018.
L’objecte de la prestació contractada abasta el següent:
g) L’exercici de les facultats necessàries per a prestar el servei es farà d’acord amb el
que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de protecció dels animals de companyia i qualsevol altra norma legal
o reglamentària aplicable.
h) Acollida d’animals de companyia abandonats o perduts (inclou gossos i gats) en el
terme municipal de Mollerussa que prèviament seran traslladats pels serveis
municipals competents.
i)

Manteniment, benestar i assistència adequada dels animals acollits.
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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 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
11.

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ASSISTÈNCIA TÈCNICA
EXTERNA EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA.
FASES 1, 2 I 3. EXP. 29/2018.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en el desenvolupament
de les tasques de coordinació i supervisió de l’execució de les obres d’urbanització de la VILA
CLOSA. FASES 1, 2 i 3, amb l’assistència a la direcció d’obres en qüestions tècniques, tot
controlant al mateix temps el compliment del Pla de treball i la no desviació injustificada
respecte del pressupost d’adjudicació, informant periòdicament als responsables de
l’ajuntament de la marxa de les obres.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 71520000 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, i que de
conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP, s’ha emès la certificació de
l’existència d’aquest crèdit per part de la Intervenció de fons. No serà necessari la
fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l’article 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, dins del vigent exercici pressupostari.
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Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la oferta del servei i honoraris per
part de Equip d’Arquitectura Tècnica, SL amb el NIF B25518986 per un import de 13.900 €
IVA vigent exclòs, el qual 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, així com 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. Autoritzar l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS que té per objecte
l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EXTERNA EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE
LA VILA CLOSA. FASES 1, 2 I 3. EXP. 29/2018. Simultàniament, s’aprova la despesa
que comporta el contracte amb càrrec del Pressupost de despeses per a l’exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de Equip d’Arquitectura
Tècnica, SL amb el NIF B25518986, conforme les condicions que figuren en la proposta
de servei i millores presentades les quals s’accepten expressament, en els termes següents:
Retribució del servei:
Els honoraris professionals per a l’elaboració de l’informe ascendeixen a la quantia de
16.819 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució:
El pagament dels honoraris professionals s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació
del servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
Objecte del contracte:
Les tasques que com a mínim hauria de realitzar aquesta persona amb un títol habilitant
d’arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer d’obra pública o similar, són les següents:
•

Seguiment constant de les obres, havent-se de personar un mínim de tres (3) dies a
la setmana al lloc de les obres el temps suficient per a realitzar les seves funcions
(mínim 4 hores/dia). En especial mentre es desenvolupin treballs que afectin a
demolicions, construcció d’estructures, construcció de rases i implantació
d’instal·lacions.

•

Acompanyar a la Direcció Facultativa (DF) en les visites d’obra que s’acordin (mínim
un cop per setmana) i assistir-la en allò que pugui ser necessari. En especial en
treballs de replanteig. Redactant un acta-informe de les visites d’obra del qual es
facilitarà còpia a l’Ajuntament, a la DF i a les empreses constructores.

•

Coordinació entre les diferents DF, assabentant-la d’aquelles decisions d’obra que es
prenguin i que puguin afectar a l’execució dels diferents projectes. Verificar
conjuntament amb la DF respecte del compliment de les indicacions acordades a
l’anterior visita d’obra.
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•

Avisar a l’ajuntament, a la DF i a les empreses constructores d’aquelles incidències
que tinguin relació amb les empreses de servei.

•

Fer un seguiment estricte de la marxa de les obres per tal de verificar el compliment
del Pla de treball facilitat per les empreses adjudicatàries així del compliment de les
previsions econòmiques vinculades al Pla de treball, per tal de portar un control
setmanal del seu compliment, assabentant-ne a l’Ajuntament.

•

Revisar conjuntament amb la DF el contingut de les certificacions mensuals d’obra,
amb l’obligació de redactar un informe tècnic que les hi adjuntarà informant
respecte del compliment del Pla de treball i de la procedència del import econòmic
de la certificació.

•

Avisar a l’Ajuntament de Mollerussa i a la DF de qualsevol incidència que pugui
afectar al bon desenvolupament de les obres, a la seva seguretat, termini de
finalització o import econòmic.

Millores proposades:
1. Allargament del termini de l’assistència tècnica en el cas de que l’execució de les
obres es prolongués més del previst en el Planning inicial.
2. Si la complexitat dels treballs ho requereix es realitzarà visites d’obra diàries.
3. Realització d’un informe mensual amb la valoració econòmica, tècnica i de l’evolució
de les obres d’acord amb la planificació de la mateixa.
Durada del contracte:
La prestació del servei s’ajustarà a la durada real de les obres. S’iniciarà amb l’inici de
l’execució dels contractes d’obra i finalitzarà amb l’acta de recepció de conformitat amb
les obres executades.
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 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la
LCSP, acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i
153.2 de la LCSP.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari als efectes legals oportuns, i als Serveis
municipals competents per al seu coneixement”.
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12.

DONAR COMPTE: CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A LA INICIATIVA
WIFI4EU (FOMENT DE LA CONNECTIVITAT A INTERNET DE LES COMUNITATS
LOCALS),
EN
L’ÀMBIT
DE
LES
XARXES
TRANSEUROPEES
DE
TELECOMUNICACIONS D’ACORD AL MECANISME «CONNECTAR EUROPA»

Vista la convocatòria de propostes per a la iniciativa WiFi4EU (foment de la connectivitat a
internet de les comunitats locals), en l’àmbit de les xarxes transeuropees de
telecomunicacions d’acord al mecanisme «connectar Europa», publicada al DOUE C168/1, de
15 de maig de 2018.
La iniciativa WiFi4EU és un mecanisme que recolza l'oferta d'accés a Internet d'alta qualitat
a residents i visitants als centres de la vida pública local. El bo WiFi4EU podrà utilitzar-se per
finançar qualsevol de les següents mesures:
- Creació d'una nova xarxa Wi-Fi pública.
- Millora d'una xarxa Wi-Fi pública existent.
- Ampliació d'una xarxa Wi-Fi pública existent.
La iniciativa WiFi4EU busca recolzar mesures:
1) Aplicades pels municipis, que hauran de planificar i supervisar la instal·lació de
punts d'accés sense fils interiors i exteriors en espais públics i compromet a:
- mantenir activa la instal·lació Wi-Fi durant un període de tres anys a partir
de la data de notificació de confirmació per l'Agència contemplada en l'article
4.2 del model d'acord de subvenció;
- migrar el sistema de registre i autenticació del portal captiu local a una
plataforma única a nivell de la UE, quan estigui disponible.
2) basades en una connectivitat de banda ampla d'alta velocitat, que pugui oferir als
usuaris una experiència d'internet d'alta qualitat i que:
- sigui gratuït i sense condicions discriminatòries, de fàcil accés i que empri
els equips més recents i disponibles, capaços d'oferir connectivitat d'alta
velocitat als seus usuaris;
- recolzi l'accés a serveis digitals innovadors, tals com els oferts a través de
les infraestructures de serveis digitals;
- a l'efecte d'accessibilitat, permeti accedir a serveis prestats com a mínim
en les llengües de l'Estat membre que es tracti i, en la mesura del possible,
en altres llengües oficials de la UE;
- s'ofereixi en centres públics locals, inclosos espais a l'aire lliure accessibles
al públic en general durant la vida pública de les comunitats locals
3) que utilitzin la identitat visual comú facilitada per la Comisió.
4) que es comprometin a adquirir per contractació pública (o procediment similar)
els equips necessaris i, si escau, els serveis d'instal·lació corresponents d'acord amb
la normativa aplicable, i a instal·lar els punts d'accés Wi-Fi en zones on no existeixin
ofertes similars de connectivitat Wi-Fi.
L'import indicatiu que s'assignarà a la iniciativa WiFi4EU a partir de la present convocatòria
de candidatures és de 17,745 milions EUR. L'import de cada bo que s'assignarà és de
15.000 EUR en forma d'import a tant alçat. A través d'aquesta convocatòria es preveu
concedir un nombre indicatiu d'1.183 bons. Cada beneficiari solament podrà gaudir d'un únic
bo al llarg de tota la iniciativa.
El període per presentar les sol·licituds s’inicia el 15 de maig de 2018 i finalitza el 15 de juny
de 2018 a les 17:00.00 CEST (hora de Brussel·les).
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Les candidatures es presentaran per via electrònica a través del portal de WiFi4EU3, en
concret, a través del compte EU Login4 utilitzada per a inscriure el municipi.
Les candidatures han de ser completes, és a dir, incloure els dos següents documents
justificatius, que han de carregar-se al portal WiFi4EU:
1. Formulari "prova del consentiment per participar" del representant legal
(alcalde/responsable del municipi) (inclosa còpia del document d'identitat/passaport).
2. Còpia de text legal de nomenament del representant legal.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la convocatòria de propostes per a la iniciativa
wifi4eu (foment de la connectivitat a internet de les comunitats locals), en l’àmbit de les
xarxes transeuropees de telecomunicacions d’acord al mecanisme «connectar Europa»,
publicada al DOUE C168/1, de 15 de maig de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
13.

DONAR COMPTE:
SUBVENCIONS DIRECTES A AJUNTAMENTS DE LA
DEMARCACIÓ DE LLEIDA SIGNATARIS DEL PACTE D’ALCALDES I
ALCALDESSES PEL CLIMA I L’ENERGIA. REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A
L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA (PAESC)

Vist l’anunci aprovació definitiva normes reguladores del procediment de concessió de
subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte
d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. Redacció del Pla d’acció per a l’energia
sostenible i el clima (PAESC), publicat al BOP núm 80, de 25 d’abril de 2018.
L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als
ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per
a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva
presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.
És objecte de subvenció la redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i el Clima (PAESC),
del municipi sol·licitant, segons els criteris fixats per l’Oficina del Pacte dels Alcaldes, d’acord
amb el model proposat per la Diputació de Lleida. Queden exclosos d’aquesta convocatòria
les despeses de funcionament ordinari de l’entitat, no podent-se imputar despeses del
personal propi que col·labori o participi en les activitats subvencionables.
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:
- Ajuntaments de la demarcació de Lleida que estiguin adherits al Pacte dels Alcaldes
i Alcaldesses, tinguin el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) i vulguin renovar
el seu compromís amb el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i la Energia, que
comporta la redacció del PAESC.
- Ajuntaments de la demarcació de Lleida que vulguin adherir-se al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses pel Clima i la Energia. En el moment de presentació de la sol·licitud
caldrà haver notificat l’adhesió a la Unió Europea.
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L’import de les subvencions es determinarà en funció de la població de l’ajuntament
sol·licitant, en municipis de més de 10.000 habitants l’import de la subvenció és de fins a
9.100€. La subvenció no pot superar el 50% del cost total de l’actuació.
Cada peticionari només podrà presentar una sol·licitud i seran compatibles amb altres ajuts i
subvencions atorgades per altres administracions públiques, nacionals o internacionals,
sempre i quan el total d’ajuts rebuts no superi el cost final del projecte. Però, seran
incompatibles amb altres ajuts de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms per
a la mateixa actuació.
El període per presentar les sol·licituds s’inicia el 26 d’abril de 2018 i finalitza el 15 de
novembre de 2018.
La documentació a aportar per a la sol·licitud de les subvencions és la següent:
- Document genèric de sol·licitud de l’ajut, en base a un model determinat pel Patronat
de Promoció Econòmica.
- Certificat de l’acord del Ple d’aprovació d’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses i
de la seva comunicació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.
- Memòria detallada de l’activitat per la qual se sol·licita la subvenció segons el model
determinat per la Diputació de Lleida.
- Relació de nuclis de població del municipis inclosos en l’IRE i/o el PAESC.
- Pressupost d’ingressos i despeses de l’actuació signat pel representant legal de
l’entitat.
- Certificat del secretari i/o interventor de l’entitat sol·licitant, on es faci constar la
consignació pressupostària per al finançament de la totalitat de la despesa prevista al
pressupost de l’actuació.

Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’anunci aprovació definitiva normes reguladores del
procediment de concessió de subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida
signataris del Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. Redacció del Pla d’acció per
a l’energia sostenible i el clima (PAESC), publicat al BOP núm 80, de 25 d’abril de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD ROSA TARRÉS CAMPRECIÓS, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a ROSA TARRÉS CAMPRECIÓS previ pagament dels drets establerts en
les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:
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•
•
•

Número de placa de gual permanent: 1412
Ubicació: C/ Del Doctor Gallego, 9
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
15.

SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA PER FER ÚS
INSTAL·LACIONS ESCOLARS EL DIA 26 DE MAIG DE 2018.

SOCIAL

DE

LES

Vista la petició de la Sra. Àngels Ribes, en representació de l’Escola Pompeu Fabra,
sol·licitant autorització municipal per a utilitzar les instal·lacions del centre Pompeu Fabra el
dia 26 de maig, de les 09.00h fins a les 13.00h, per a celebrar-hi la Jornada final del
Projecte interdisciplinari PATI ACTIU.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 23.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Pompeu Fabra per a la utilització de les instal·lacions del
centre Pompeu Fabra el dia 26 de maig, de les 09.00h fins a les 13.00h, per a celebrar-hi la
Jornada final del Projecte interdisciplinari PATI ACTIU.
CONDICIONANTS:
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
S’haurà de respectar l’aforament total
S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
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Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat als efectes
legals oportuns.
16.

SOL·LICITUD PIZZERIA BREIKO SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UN EQUIP DE MÚSICA A LA TERRASSA EL DIA 27 DE MAIG DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Vidal, en representació de la
Pizzeria Breiko SL, en què demana autorització per muntar un equip de música (dos altaveus
i una taula de barreja) a la terrassa el dia 27 de maig, de les 12.00h fins a les 16.00h, amb
motiu de la celebració del 30è Aniversari.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Vidal, en representació de la
Pizzeria Breiko SL, en què demana autorització per muntar un equip de música (dos altaveus
i una taula de barreja) a la terrassa el dia 27 de maig, de les 12.00h fins a les 16.00h, amb
motiu de la celebració del 30è Aniversari.
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.
17.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 15/2018

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 234.813,92€.
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.
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 15/2018, per import global de 234.813,92€.
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.
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18.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 04/2018.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 4/2018, que inclou 16 expedients i que
importa la quantitat de 271,33 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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 econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
19.

ANUL·LACIONS
03/2018

DE

LIQUIDACIONS

D’INGRÉS

DIRECTE

(LID)

RELACIÓ

Vista la relació núm. 03/2018 d’anul·lacions de liquidacions d’ingrés directe, que inclou 3
expedients i que importa la quantitat de 2.568,37 €.
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 l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 03/2018.
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,
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 als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
20.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 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, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
20.1.- SOL·LICITUD AMPA ESCOLA IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL EL DIA 26 DE MAIG DE 2018
Vista la petició presentada pel Sr. Jordi Macià, en representació de l’AMPA Escola Ignasi
Peraire, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal el dia 26 de maig,
durant la tarda, per realitzar-hi la gimcana fotogràfica.
També demana autorització per muntar dues taules i una carpa i si se’ls hi faciliti un punt de
llum. Així mateix, volen saber si estarà obert el bar del hoquei.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 23.05.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Escola Ignasi Peraire, la utilització de l’espai delimitat del Parc
Municipal per aquesta activitat el dia 26 de maig, durant la tarda, per realitzar-hi la gimcana
fotogràfica.
També s’autoritza muntar dues taules i una carpa i se’ls hi facilitarà un punt de llum.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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•
•

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
La no observança de les condicions imposades o 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.

Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
•
S’haurà d’acordar l’espai a utilitzar amb la regidora corresponent ja que s’ha de compartir amb
l’activitat de l’Aplec de La Sardana .
•
Es comunica que el bar de hoquei romandrà tancat.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
En cas de forts vens, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
•
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.2.- SOL·LICITUD TESTIMONIS DE JEHOVA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
MUNTAR UNA PARADA INFORMATIVA ELS DIMECRES I DISSABTES DE TOT L’ANY
2018
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Garcia, en representació de Testimonis de
Jehovà, en què demanen autorització per muntar una parada informativa al recinte del
mercat els dimecres a la plaça Manuel Bertrand i els dissabtes a la plaça de l’Ajuntament,
durant tot l’any 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Desestimar a Testimonis de Jehovà l’esmentada petició ja que no estan disponibles
els espais sol·licitats per l’execució de les obres del Pla de Barris.
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Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i quinze 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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