AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 14 de juny 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, Sra. Dolors Bargalló Vida,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Sr. Josep Àngel Lavin Llano.
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 575,08 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

115/2018
CP AVINGUDA JAUME I, 13
Av. Jaume I, 13
111,84
55,92
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

117/2018
SOCOINVER SLU
Camí Codis
65,00
32,50
0,00
1.000,00
0,00

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

118/2018
RODRÍGUEZ ATERO, F.JAVIER
C/ Tarragona, 30
0,00
0,00
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:

119/2018
CLINICA IRIANA SCCL
C/ Muralla, 2, 1r
150,65
75,32
0,00
0,00
150,00

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

121/2018
CP C/ LLORENÇ VILARÓ, 2
C/ Llorenç Vilaró, 2
0,00
0,00
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:

122/2018
FONFRIAS I ROCA S.L.
C/ Arbeca, 14
55,90
27,95
0,00
0,00
0,00

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

123/2018
MONTSERRAT GRAUS, M. TERESA
C/ Molí, 32
0,00
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Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

0,00
0,00
0,00
0,00

DESISTIMENT SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 109/2018. C/DR.
JOSEP LLUCH, 33 DE 25230 MOLLERUSSA.

Exposició de fets:
I. En la data 29 de maig de 2018 (NRE 2018/4639), la Sra. Maria Esther Flequé Giribet amb
el DNI núm. 43701098V, va presentar sol·licitud de llicència d’obres (EXP. 2018/109) per a
tancament de terrassa per aïllament tèrmic i acústic al C/ Dr. Josep Lluch, 33 de 25230
Mollerussa.
II. En la data 6 de juny de 2018 (NRE 2018/4988), la Sra. Maria Esther Flequé Giribet amb
el DNI núm. 43701098V, va presentar escrit de desistiment de la sol·licitud de la llicència
d’obres EXP. 2018/109.
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:
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 desestiment 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 el desistiment de la sol·licitud de la Llicència d’obres Exp. 109/2018,
presentada per la Sra. Maria Esther Flequé Giribet (EXP. 2018/109), i declarar CONCLÚS
l’expedient amb l’arxiu les presents actuacions.
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Segon. Notificar el present acord a les persones interessades amb l’oferiment dels recursos
legals adients, i als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4.

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ.

4.1.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
MOLLERUSSA TV. ANUALITAT 2018. EXP. 39/2018.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2018.
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 75130000-6 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 requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, 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.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs a raó de
500,00 €/mes (IVA exclòs) presentada per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària
de la plataforma de “Mollerussa Televisió” – www.mollerussa.tv- a través de la qual es
possible l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
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 la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2018. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de MOLLERUSSA
AUDIOVISUALS, SL amb el CIF B-25799222 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat a la plataforma “Mollerussa Televisió" -www.mollerussa.tv
2. Confecció de vídeos informatius sobre l’actualitat política, cultural, social o esportiva
del municipi de Mollerussa.
3. Distribució dels vídeos informatius a través de la Xarxa de Televisions Locals de
Catalunya.
4. Entrega a la finalització de la vigència del contracte d’una còpia en digital de tot el
material enregistrat on participi l’Ajuntament de Mollerussa, així com qualsevol
editat o brut que demani aquest.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà a raó de 605,00 €/mes IVA inclòs, la qual cosa suposa un cost
total estimat del contracte de 7.260,00 € IVA vigent inclòs. El pagament requerirà, en tot
cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
3. Durada:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2018 al 31.12.2018.
4. 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.
5. 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, a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents.”
4.2.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PUBLICITAT,
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS SOBRE L’ACTUALITAT
POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. EL
PLA D’URGELLTV.CAT ANUALITAT 2018. EXP. 40/2018.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei consistent en accions de publicitat,
així com la producció i distribució de videos informatius sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa durant l’anualitat 2018.
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

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 75130000-6 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 requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, 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 l’art. 219 del RDL 2/2004 TRLRHL i el RD 424/2017.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 6.000,00 euros IVA exclòs a raó de
500,00 €/mes (IVA exclòs) presentada per part de Mollerussa Audiovisuals, SL propietària
de la plataforma de “Mollerussa Televisió” – www.mollerussa.tv- a través de la qual es
possible l’emissió de vídeos notícia, reportatges i publicitat. Atès que l’empresa disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació objecte
del contracte.
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 la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS
MOLLERUSSA TELEVISIÓ: PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VIDEOS INFORMATIUS
SOBRE L’ACTUALITAT POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL O ESPORTIVA DEL MUNICIPI
DE MOLLERUSSA. 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 GESTIÓ
PUBLICITAT SEGRE, SLU d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte conté les següents prestacions:
1. Inserció de publicitat al Web “El Pla d’UrgellTV.Cat" .
2. Confecció de vídeos informatius de 60’ de notícies sobre l’actualitat política, cultural,
social o esportiva del municipi de Mollerussa.
3. Entrevistes de text i foto.
4. Entrevista de vídeo de 15’.
2. Retribució del servei:
El cost de la prestació serà de 2.420,00 € IVA vigent inclòs. El pagament requerirà, en
tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
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3. Durada:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2018 al 31.12.2018.
4. 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.
5. 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, a les àrees i/o regidories i serveis municipals
competents.”
4.3.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI: GESTIÓ I SEGUIMENT DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT PER “MY NEWS”. ANUALITAT 2018. EXP.
40/2018.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de gestió i seguiment de les
informacions que sobre Mollerussa apareixen en els mitjans de comunicació en tots els
formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio, televisió i xarxes socials).
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 75130000-6 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 requerirà la incorporació de l’informe motivant la
necessitat d’execució del contracte, 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.
Vist el Pressupost per import de 3.946,00 euros IVA exclòs presentada per part de My News,
SL. Atès que l’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
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
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Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE
GESTIÓ I SEGUIMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ PRESTAT “MY NEWS”.
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 l’empresa My
News, SL amb el CIF B-60834645, d’acord amb els termes següents:
Objecte del contracte:
El servei de gestió i seguiment de les informacions que sobre Mollerussa apareixen en els
mitjans de comunicació en tots els formats (premsa escrita, premsa online, blogs, ràdio,
televisió i xarxes socials).
Retribució del servei: 4.774,66 € (IVA inclòs).
El pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Durada del contracte:
El contracte tindrà la durada següent: de l’01.01.2018 al 31.12.2018.
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, i donar-ne trasllat a les àrees i/o regidories i
serveis municipals competents.”
4.4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SUBSCRIPCIÓ DELS
SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES. ANUALITAT 2018.
EXP. 42/2018.
L’objecte del present contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos
escrits d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i
imatges qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalana de Notícies durant l’anualitat
2018.
El contracte té naturalesa privada de conformitat amb allò establert a l’article 25.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atès que l’apartat a)
segon paràgraf, estableix que tindran caràcter privat, els contractes que tinguin per objecte
la subscripció de revistes, publicacions periòdiques i bases de dades. En conseqüència, la
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seva preparació i adjudicació es regirà per allò establert al Llibre Primer i al Llibre Segon de
la LCSP. Pel que fa referència als seus efectes i extinció, li serà d’aplicació les normes de
dret privat, de conformitat amb allò que estableix l’art. 26.2 de la LCSP.
D’acord amb allò establert a l’apartat primer de la Disposició addicional novena de la LCSP,
la subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport, així com la
contractació de l’accés a la informació continguda en bases de dades especialitzades, i en la
mesura en que resultin imprescindibles, la contractació dels serveis necessaris per a la seva
subscripció i contractació, podran efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia, sempre
que no tinguin el caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les
normes establertes en aquesta llei per als contractes menors i amb subjecció a les
condicions generals que apliquen els proveïdors, incloses les relatives la les formes de
pagament.
En conseqüència, la tramitació de l’expedient requerirà la incorporació de l’informe motivant
la necessitat d’execució del contracte, 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 obstant, no serà necessari
la fiscalització prèvia del contracte, atès que es farà mitjançant un control financer posterior
d’acord amb allò que disposa l’art. 219 del RDL 2/2004 TRLRHL i el RD 424/2017.
Vista la proposta de prestació del servei per import de 439,84 euros IVA exclòs presentada
per part de Intracatalonia, SA -Agència Catalana de Notícies-. Atès que l’empresa disposa de
la capacitat d’obrar i de l’habilitació empresarial necessària per a realitzar la prestació
objecte del contracte.
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 la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per
objecte la SUBSCRIPCIÓ DELS SERVEIS INFORMATIUS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES. 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 esmentat a favor de INTRACATALONIA, SA amb
el CIF A-61844411 d’acord amb els termes següents:
1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte consisteix en el dret d’ús de les informacions escrites, textos escrits
d’interès públic i de producció pròpia, talls de veu, declaracions d’interès públic i imatges
qualitat web de producció pròpia de l’Agència Catalan de Notícies.
2. Retribució:
El cost del servei és de 532,20 € (IVA inclòs). El pagament requerirà, en tot cas,
l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
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3. Durada:
El contracte sortirà efectes des del dia 01.01.2018 fins al 31.12.2018.
4. 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.
5. 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.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER
L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. FASE 6-B. EXP. 01/2018.
SELECCIÓ
DE
L’OFERTA
ECONÒMICAMENT
MÉS
AVANTATJOSA
I
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 8 de febrer de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER L’AMPLIACIÓ DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL. FASE 6-B. EXP. 01/2018, mitjançant el procediment obert, l’oferta
econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 26 dies naturals
perquè els licitadors presentessin les propostes, conforme allò establert en l’article 159.2 del
Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, amb el següent resultat:
Empresa
Registre d’entrada,
Funus Girona, SL
2018/2141
Arroquetes, SL
2018/2327
Aufuce, SL
2018/2359
Josep Esteban Esteban
2018/2391
Gestió Integral Cementiris de Nomber, SL
2018/2394
Construccions i Promocions Roc-Oliva, SL
2018/2399
Serboniu, SL
2018/2400
Bax Constructora, SL
2018/2402
Torrents Cervelló Construccions, SL
2018/2405
Carbonell Excavacions, SA
2018/2408
Grupo Orizontia, SL
2018/2452

data_____
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
15.03.2018

III. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 5 d’abril de 2018,
s’efectuà l’acte d’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i la qualificació de la documentació
administrativa de les proposicions presentades. La Mesa va declarar l’admissió de les
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propostes presentades per les empreses Funus Girona, SL, Arroquetes, SL, Aufuce, SL,
Gestió Integral Cementiris de Nomber, SL, Construccions i Promocions Roc-Oliva, SL,
Serboniu, SL, Bax Constructora, SL, Torrents Cervelló Construccions, SL, Carbonell
Excavacions, SA i Grupo Orizontia, SL, atès que totes elles acreditaven el compliment dels
requisits previs assenyalats a l’article 146 del TRLCSP. No obstant, va declarar exclosa la
proposta presentada per l’empresa licitadora Joseop Esteban Esteban, atès va qualificar
l’errada de caràcter formal que presentava no esmenable de conformitat amb allò establert a
les clàusules 25 i 28 del PCAP, als articles 115.3, 145.1, 146 i 160 del TRLCSP i 80, 81 i 82
del RGLCAP. En la mateixa data però en reunió de caràcter públic, la Mesa de contractació
efectuà l’acte públic d’obertura dels “SOBRES NÚM. 2” i es va sotmetre la documentació a la
valoració per part dels serveis municipals competents.
IV. En la data 15 de maig de 2018, en virtut del procés de valoració de les propostes, es va
requerir a l’empresa AUFUCE, SL per tal de que justifiqués la valoració de l’oferta i en
precissés les condicions, atès que es va observar que la mateixa era anormlament baixa i
susceptible de ser temerària. Així mateix, es va requerir a l’empresa ROC OLIVA, SL, per tal
de que fes un aclariment a la Mesa de contractació amb la presentació d’un document
descripctiu del procés constructiu de l’objecte del contracte.
V. La Mesa de contractació, en la sessió del dia 13 de juny de 2018, i atenent a l’informe
tècnic emès al respecte, va acordar considerar justificada i acceptable la proposta econòmica
ofertada per l’empresa AUFUCE, SL, i la proposta tècnica presentada per part de l’empresa
ROC OLIVA, SL. Posteriorment, i vistos els informes de valoració dels criteris d’adjudicació
emesos per part dels serveis econòmics, va atorgar la puntuació a les propostes presentades
i acceptades, les va classificar per odre de puntuació decreixent i en la seva virtut, va
proposar l’adjudicació del contracte a favor de la proposta presentada per l’empresa
AUFUCE, SL al considerar-la la més avantatjosa econòmicament en els termes següents:
...//...
Primer. CLASSIFICAR per ordre decreixent de puntuació, les ofertes presentades i declarades
admeses amb el següent resultat:
A. OFERTA
ECONÒMICA

B. TERMINI
GARANTIA

TOTAL

ORDR
E

FUNUS GIRONA, SL

63,11

9,17

72,28

3

ARROQUETES, SL

66,92

6,00

72,92

2

AUFUCE, SL

80,00

10,00

90,00

1

52,31

8,00

60,31

6

43,53

20,00

63,53

5

29,02

4,00

33,02

9

50,70

2,50

53,20

8

43,53

10,00

53,53

7

58,03

10,00

68,03

4

20,75

8,00

28,75

10

GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE
NOMBER, SL
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS
ROC- OLIVA, SL
SERBONIU, SL
BAX CONSTRUCTORA, SL
TORRENTS CERVELLÓ
CONSTRUCCIONS, SL
CARBONELL EXCAVACIONS, SA
GRUPO ORIZONTIA, SL
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Segon. PROPOSAR l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE
BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. FASE 6-B a
favor de l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, AUFUCE, SL
en els termes següents:
1. Proposta econòmica: 53.145,45 € (IVA inclòs)
2. Augment del termini de garantia: 60 mesos
3. Termini d’execució: 3 mesos
...//...
Fonaments de dret:
L’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 28 del PCAP que regeixen el procediment de
contractació, estableixen que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a què dins del termini de 10 dies hàbils,
presenti la documentació justificactiva del compliment dels requisits previs per participar en
el procediment de contractació establerts a l’article 146 del mateix text legal.
En virtut de tot el que s’ha exposat; considerant els informes i demés documentació que
consta en l’expedient 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. Declarar vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el
procediment obert del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ PER L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. FASE 6-B. EXP.
01/2018.
Segon. Requerir a l’empresa licitadora AUFUCE,SL perquè en qualitat d’empresa licitadora
que ha presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, presenti en el termini de deu (10)
dies hàbils a comptar des del següent al que rebi el requeriment, la documentació
establerta a la clàusula 26 del Plec de les administratives particulars.
Tercer. Notificar el present acord a tots els licitadors, amb indicació que aquest és un acte
de tràmit no definitiu en via administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això
sense perjudici que es pugui exercitar el que s’estimi procedent de conformitat amb el que
disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públques.”
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
L’AVINGUDA DE CATALUNYA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE
1). EXP. 04/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 07 de març de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DE
CATALUNYA. DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). EXP. 04/2018, mitjançant
el procediment obert, la tramitació administrativa ordinària i l’oferta econòmica més
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el Plec de
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clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la
contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al
BOP núm. 52, de data 14.03.2018, es va anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació,
establint-se el termini de 26 dies naturals perquè els licitadors presentessin les propostes.
Durant el termini establert per a la presentació de proposicions es van presentar les
següents propostes segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
Registre d’entrada
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
2018/2999
SERBONIU, SL
2018/3000
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
2018/3006
VOLTES CONNECTA INFRAESTRUCTURES, SLU
2018/3007
TUROLENSE LERIDANA DE CONSTRUCCIONES, SL 2018/3059
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT,SA
2018/3060
UTE TECNO-CONRAD, SL
2018/3105
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS,SL
2018/3106

data_____
09-04-2018
09-04-2018
09-04-2018
09-04-2018
10-04-2018
10-04-2018
11-04-2018
11-04-2018

III. En la data 23.04.2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 146 del TRLCSP. El mateix dia però en reunió de caràcter públic, la Mesa efectuà
l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2 i va acordar sotmetre la documentació que els integran a la
valoració per part dels Serveis Tècnics municipals.
IV. Atenent a l’informe tècnic emès en la data 24 d’abril de 2018, es va obrir un tràmit
incidental per tal de que les empreses licitadores ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,
SAU, SERBONIU, SL i VOLTES CONNECTA INFRAESTRUCTURES, SL, esmenessin la
documentació tècnica, concretament, se’ls va sol.licitar que aportessin la declaració
responsable prevista a les prescripcions tècniques. La Mesa de contractació, en la data 9 de
maig de 2018, va acordar considerar esmenats els defectes observats, va ratificar l’informe
de valoració i puntuació atorgada en aplicació dels criteris subjectius i posteriorment va
procedir a l’obertura dels SOBRES NÚM. 3, sotmetent a valoració dels serveis municipals
competents el seu contingut, conforme els criteris d’adjudiació ponderables de forma
automàtica.
V. En virtut dels informes de valoració emesos pels serveis econòmics, en la mateixa data 9
de maig de 2018, la Mesa de contractació va considerar que la proposta presentada per part
de l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, contenia valors anormals o
desproporcionats i se la va requerir a l’efecte de que justifiqués la valoració de l’oferta i en
precisés les condicions.
VI. En la data 01 de juny de 2018, la Mesa de contractació, en virtut de l’informe tècnic
emès, va considerar justificada l’oferta econòmica presentada per part de l’empresa
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL. Així mateix, atesos els informes de valoració emesos, va
classificar per ordre decreixent de puntuació les propostes presentades i va proposar
l’adjudicació del contracte a favor de l’oferta més avantatjosa econòmicament a l’organ de
contractació, la presentada per ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
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VII. En la data 04 de juny de 2018, per mitjà del Decret de l’alcaldia 239/2018, es va
requerir l’empresa proposada com a adjudicatària del contractem, perquè presentés la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs establerta a la clàusula 26,
en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al que rebés el requeriment.
VIII. En la data 11 de juny de 2018 (NRE 2018/5128), ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU. Constatat el compliment adequat del requeriment efectuat per part dels
serveis municipals competents, d’acord amb allò establert a l’article 151.3 del TRLCSP i la
clàusula 28 del PCAP, efectuar l’adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, 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. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DE L’AVINGUDA DE CATALUNYA. DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE
1). EXP. 04/2018, a favor de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU,
en les termes i especificacions següents:
1. Proposta econòmica: 447.680,06 € (IVA inclòs)
2. Augment del termini de garantia: 120 mesos
3. Termini d’execució: 3 mesos
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en document administratiu en
el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en que hagit rebut la
notificació del present acord totes les empreses licitadores d’acord amb allò estalbert a l’art.
156.3 in fine TRLCSP), i posteriorment publicar la formalització del contracte en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al BOP, de conformitat amb allò establert a l’art.
154.2 del mateix text legal.
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

SOL·LICITUD
DEL
SR.
XAVIER
BAIGES
VALLVERDÚ,
DEMANANT
AUTORITZACIÓ TRANSLACIÓ RESTES DEL NÍNXOL 541 FILA 1ª AL 443 FILA
3ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.`

S’examina la sol·licitud presentada pe l Sr. Xavier Baiges Vallverdu, a fi i efecte de procedir
a la translació de les restes del nínxol núm. 541, fila 1a. al nínxol núm. 443, fila 3a. del
cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en
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desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer. Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 541, fila 1a. al nínxol núm.
443, fila 3a. del cementiri municipal.
Segon. En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitariomortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer. Notificar aquest acord a la persona interessada.
8.

ADSCRIPCIÓ TEMPORAL NÍNXOL 3.014 FILA 4, ZONA 6, PER MANCA DE
CONSTRUCCIÓ DELS RESERVATS.

L’Ajuntament de Mollerussa ha ofert els drets d’ús la nova zona 8 fase B del Cementiri.
Entre les persones o familiars que van fer la reserva de dret d’us, s’han trobat alguns que
han mort abans de que s’hagi finalitzat la construcció dels nínxols.
Donant aquesta situació, l’Ajuntament ha ofert als seus familiars un nínxol “temporal” amb
el compromís de que una vegada entregats els nous i previ el temps preceptiu es poguessin
fer les translacions de restes.
La família afectada es la següent:
Beneficiari
Familia Vives Molero (M.Pilar Vives)

difunt
Antonio Torrento Pou

Examinada la proposta, atès que s’acredita que els esmentats nínxols es troben lliures de
restes funeràries, 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 de Serveis
Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer. Adscripció temporal del nínxol núm. 3.014 filera 4ª i 2ª del Cementiri Municipal.
Segon. Notificar aquest acord a les persona interessades i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre.
9.

DONAR COMPTE: EXTRACTE DE L’ACORD DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE
L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA NÚMERO
620, DE 31 DE MAIG DE 2018, PEL QUE ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS
PER AL FOMENT DE PROJECTES CULTURALS ALS MUSEUS DE LES COMARQUES
LLEIDATANES, ANUALITAT 2018.

Vist l’extracte de l’acord del decret de Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida número 620, de 31 de maig de 2018, pel que es convoquen les
subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les comarques lleidatanes,
anualitat 2018, publicat al BOP núm. 111, de 8 de juny de 2018.
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Vist l’anunci de bases específiques reguladores per a la concessió de diverses línies de
subvenció, publicat al BOP núm. 82, de 27 d’abril de 2018.
Vist l’anunci de les bases específiques de les línies de subvenció de l’IEI, publicat al BOP
núm. 56, de 20 de març de 2018.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per al foment de projectes
culturals als museus de les comarques lleidatanes que figuren inscrits al Registre de Museus
de Catalunya, com ara: programes i activitats de creació de públics amb finalitats
turístiques, educatives, d’integració o d’altres; i programes i activitats d’altres funcions
museològiques.
No tindran la consideració de subvencionables les següents despeses:
- Les inversions i adquisicions de material, equips o béns de naturalesa inventariable.
- Les de manutenció.
- Les despeses protocol·làries i de representació.
- Les adaptacions, reparacions i millores espacials i funcionals de les instal·lacions del
museu i de l’exposició permanent.
Els beneficiaris són persones jurídiques públiques o privades que siguin titulars de museus
en algun dels municipis de les comarques lleidatanes i que estiguin registrats al catàleg
oficial.
L’import total de la convocatòria és de 160.000,00 euros. L’import de les subvencions no
serà superior al 95% del cost de l’actuació i s’estableix un import màxim del cost de
l’actuació de 25.000 euros.
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció
d’un ajut directe destinat a la mateixa actuació atorgat per la Diputació de Lleida i els seus
organismes, així com també amb l’obtenció de qualsevol subvenció destinada a la mateixa
actuació atorgat per altres administracions públiques. En qualsevol cas, conjuntament amb
les altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.
Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran abans del 30 de
novembre de l’any de la convocatòria. S’admetran despeses realitzades des de l’1 de gener
de l’any natural de la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, s’inicia el 9 de juny de 2018 i
finalitza el 28 de juny de 2018. El règim d’atorgament és el de concurrència competitiva.
La documentació a aportar per a la sol·licitud de la subvenció és la següent:
- Una fitxa museística de l’activitat del museu de l’any anterior.
- Una memòria explicativa de les activitats previstes per tot l’any i, també, que integri
el programa del projecte específic a realitzar i el pressupost desglossat (IVA inclòs).
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’extracte de l’acord del decret de Presidència de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida número 620, de 31 de maig de 2018,
pel que es convoquen les subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les
comarques lleidatanes, anualitat 2018, publicat al BOP núm 111, de 8 de juny de 2018.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
10.

DONAR COMPTE: EXTRACTE DE L’ACORD DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE
L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA NÚMERO
621, DE 31 DE MAIG DE 2018, PEL QUE ES CONVOQUEN LES SUBVENCIONS A
LA RESTAURACIÓ I REMODELACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL, ANUALITAT
2018

Vist l’extracte de l’acord del decret de Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida número 621, de 31 de maig de 2018, pel que es convoquen les
subvencions a la restauració i remodelació del patrimoni cultural, anualitat 2018, publicat al
BOP núm. 111, de 8 de juny de 2018.
Vist l’anunci de bases específiques reguladores per a la concessió de diverses línies de
subvenció, publicat al BOP núm. 82, de 27 d’abril de 2018.
Vist l’anunci de les bases específiques de les línies de subvenció de l’IEI, publicat al BOP
núm. 56, de 20 de març de 2018.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a la restauració i
remodelació de béns mobles i immobles del patrimoni cultural de les terres de Lleida.
Les despeses subvencionables són les obres de remodelació, restauració, rehabilitació,
conservació i consolidació d’objectes mobles i del patrimoni documental i bibliogràfic, així
com també, de béns immobles o conjunts històrics, que tinguin un interès històric-artístic,
paleontològic i arqueològic.
L’import total de la convocatòria és de 475.000,00 euros. L’import dels ajuts no serà
superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un mínim del cost de l’actuació de 10.000
euros (IVA exclòs). S’estableix un límit mínim de 5.000 euros i un màxim de 50.000 euros,
de subvenció.
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció
d’un ajut directe destinat a la mateixa actuació atorgat per la Diputació de Lleida i els seus
organismes, així com també amb l’obtenció de qualsevol subvenció destinada a la mateixa
actuació atorgat per altres administracions públiques. En qualsevol cas, conjuntament amb
les altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el cost de l’actuació.
Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut subvenció s’executaran amb un termini màxim
de dos anys des de la data d’atorgament de l’ajut. S’acceptaran despeses executades des de
l’1 de gener de l’any natural de la convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, s’inicia el 9 de juny de 2018 i
finalitza el 8 de juliol de 2018. El règim d’atorgament és el de concurrència competitiva.
La documentació a aportar per a la sol·licitud de la subvenció és la següent:
- Projecte tècnic, o, projecte reduït, signat pel tècnic competent amb el nivell de
documentació necessària en funció de la quantia de les obres i que en tot cas ha de ser
suficient per definir, valorar i executar les obres que comprengui. També es podrà
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presentar un pressupost detallat, signat pel contractista, acompanyat d’una memòria
explicativa de l’objectiu i finalitat de l’obra.
- Reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’extracte de l’acord del decret de Presidència de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida número 621, de 31 de maig de 2018,
pel que es convoquen les subvencions a la restauració i remodelació del patrimoni cultural,
anualitat 2018, publicat al BOP núm 111, de 8 de juny de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS,
ANUALITAT 2018, DE L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ
DE LLEIDA.

Vist l’extracte de l’acord del decret de Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida número 566, de 18 de maig de 2018, pel que es convoquen les
subvencions per a la realització de projectes i activitats culturals, anualitat 2018, publicat al
BOP núm. 103, de 29 de maig de 2018.
Vist l’anunci de bases específiques reguladores per a la concessió de diverses línies de
subvenció, publicat al BOP núm. 82, de 27 d’abril de 2018.
Vist l’anunci de les bases específiques de les línies de subvenció de l’IEI, publicat al BOP
núm. 56, de 20 de març de 2018.
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a la realització de
projectes i activitats culturals:
- Activitats de dinamització cultural: concursos i certàmens, trobades, aplecs,
diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc,
representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
- Activitats artístiques (pintura, fotografia, música, cinema, teatre, dansa, suport a
la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbits
culturals) i producció audiovisual (DVD, CD’s...)
- Activitats de promoció i difusió cultural: cursos, conferències, trobades, jornades,
tallers, seminaris, congressos, treballs i estudis de recerca i documentació i premis
de qualsevol modalitat artística.
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, s’inicia el 30 de maig de 2018
i finalitza el 18 de juny de 2018. El règim d’atorgament és el de concurrència competitiva.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de l’actuació. S’estableix un límit màxim
per a cada ajut de 8.000 euros i només s’atorgarà un ajut per beneficiari.
Les subvencions atorgades en el marc d’aquest programa són compatibles amb l’obtenció de
qualsevol altra subvenció destinada a la mateixa actuació atorgada per la Diputació de Lleida
i els seus organismes, així com també, per altres administracions públiques. En qualsevol
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cas, conjuntament amb les altres subvencions, les quantitats atorgades no podran excedir el
cost de l’actuació.
Considerant la procedència que l’Ajuntament de Mollerussa s’aculli als beneficis previstos en
aquesta subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la convocatòria i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. 325/2015 de 15 de juny, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la sol·licitud de l’Ajuntament de Mollerussa a la subvenció per a la
realització de projectes i activitats culturals, anualitat 2018, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
de la Diputació de Lleida.
Segon.- Sol·licitar, en el marc d’aquesta convocatòria una ajuda per a l’espectacle “My
Artificial Muse” dut a terme el dia 12 de maig de 2018 per import de 8.000 €.
Tercer.- L’Ajuntament de Mollerussa assumeix les obligacions següents, de conformitat amb
allò previst al punt 7j de la convocatòria i a l’article 17 i 18 de les bases específiques de les
subvencions a atorgar per a biblioteques i sales de lectura:
- Executar les activitats objecte de la subvenció concedida.
- Justificació de l’execució de l’actuació i de les despeses realitzades d’acord amb els
articles 20 i 21 de les Bases. La justificació de la realització de l’actuació es podrà
formalitzar, des de l’acabament de l’activitat, i fins al final del primer trimestre de
l’any següent al de l’aprovació de la convocatòria.
- Acreditació de l’obligació de publicitat, d’acord amb l’article 18 de les Bases.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer de la Diputació i
altres entitats de control competents amb el compromís d’aportar la documentació
que sigui requerida.
- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i qualsevulla altra
documentació en funció de la legislació sectorial que li sigui d’aplicació.
- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, amb la finalitat
de facilitar les actuacions de comprovació i control.
- Comunicar, amb anterioritat a la justificació, l’obtenció d’altres subvencions o
recursos que financin la mateixa actuació.
- Acreditar que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social.
- Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos per l’article 37
de la Llei general de subvencions.
Quart. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament
desenvolupament dels acords adoptats.
12.

com

en

Dret

sigui

menester

pel

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1383

Examinada l’escrit de renuncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència municipal
de Gual Permanent, número 1383 ubicada al carrer Montsec núm. 9, i que figura com a
titular a favor de Ionut Bucur Radu.
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:
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Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
Permanent, número 1383, ubicada al carrer Montsec núm. 9, i que figura com a titular a
favor de Ionut Bucur Radu.
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.
13.

SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 22
DE JUNY DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mònica Miret, en representació de
l’Escola Bressol La Quitxalla, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre
Cultural el dia 22 de juny, de les 16.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi el festival de fi de
curs.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:
•
Educatives,
•
Culturals,
•
Artístiques,
•
Esportives i
•
Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 06.06.18 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 Bressol La Quitxalla a utilitzar el Centre Cultural el dia 22 de
juny, a la tarda, per realitzar-hi el festival de fi de curs.
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.
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•

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.
•
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 de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
•
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
•
Tindre localitzats els extintors de la instal·lació
•
S’haurà de respectar l’aforament total.
•
Aportar pòlissa i rebut RC
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD MOLLERUSSENCS I MOLLERUSSENQUES QUE FEM 50 ANYS, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 5 DEL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 15 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Xavier Casals, en representació
de Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys, en què demana autorització per
utilitzar la sala 5 del Teatre l’Amistat el dia 15 de juny, de les 20.00h fins a les 23.00h, per
realitzar-hi una trobada i l’entrega de les samarretes de la colla.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 13.06.18 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 Mollerussencs i Mollerussenques que fem 50 anys, la utilització de la
sala 5 del Teatre l’Amistat el dia 15 de juny, a partir de les 20.00h, per realitzar-hi una
trobada i l’entrega de les samarretes de la colla.
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.
•
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.
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•
•
•
•
•

S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
Està prohibit fumar.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD FEDERACIÓ SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDA, EN
QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 16 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Eva Vall, en representació de la
Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, en què demanen autorització per utilitzar
la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 16 de juny, de les 09.30h fins a les 13.00h, per realitzarhi una jornada de formació.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 13.06.18 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 la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida la utilització de la
sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 16 de juny, de les 09.30h fins a les 13.00h, per realitzar-hi
una jornada de formació.
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 de respectar l’aforament total.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD COMPANYIA DE DANSA MONTSE MIRET, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 17
DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Miret, en representació de la
Companyia de Dansa Montse Miret, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Teatre l’Amistat el dia 17 de juny, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi el festival
de fi de curs.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 06.06.18 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 la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Miret, en representació de la
Companyia de Dansa Montse Miret, la utilització del Teatre l’Amistat el dia 17 de juny, al
matí, per realitzar-hi el festival de fi de curs.
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.
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•

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.
•
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 de respectar l’aforament total del Teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3. de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
•
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
•
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
•
Està prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
•
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 20 DE JUNY DE
2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Lluïsa Visa, en representació de
l’Associació de Donants de Sang, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat
el dia 20 de juny, de les 08.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi la Marató d’Extracció de
Sang.
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Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 06.06.18 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’Associació de Donants de Sang la utilització de la sala i l’escenari de
l’Amistat el dia 20 de juny, durant tot el dia, per realitzar-hi la Marató d’Extracció de Sang.
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.
•
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 de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
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•
•
•
•

•

S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà d’aportar pòlissa i rebut RC
Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar al 112.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ESCOLA MESTRE IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA I LA SALA DE BALL DEL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 22 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Serret, en representació de
l’Escola M. Ignasi Peraire, en què demana autorització per utilitzar la sala i la sala de ball del
Teatre l’Amistat el dia 22 de juny, de les 13.00h fins a les 21.00h, per realitzar-hi l’acte de
lliurament d’Orles als alumnes de 6è curs.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per l’Escola M. Ignasi Peraire per la utilització
de la sala del Teatre l’Amistat ja que l’espai estarà ocupat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD ISAAC YAGÜES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA DEL CAMP DE FUTBOL “CRUYFF COURT BOJAN KRIC”
ELS DILLUNS DE L’ANY 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Isaac Yagües, en representació de
l’empresa de refrigeració Miquel Garcia i els treballadors, en què demana autorització per
utilitzar les instal·lacions de la pista del Camp de Futbol “Cruyff Court Bojan Kric”, de les
19.00h fins a les 20.30h, els dilluns de l’any 2018.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Isaac Yagües, en representació de
l’empresa de refrigeració Miquel Garcia i els treballadors, per la utilització per utilitzar les
instal·lacions de la pista del Camp de Futbol “Cruyff Court Bojan Kric”, ja que l’espai
demanat és un espai obert, no es cedeix per a la realització d’activitats regulars a privats.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD CARME RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓ DELS VEÏNS DEL
CARRER SANT ANTONI, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER FER UNA FESTA
AL CARRER EL DIA 16 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pels veïns del carrer Sant Antoni, demanant
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autorització per fer una festa al carrer el dia 16 de juny de 2018.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar, als veïns del carrer Sant Antoni, la celebració d’una Festa al Carrer, el
dia 16 de juny de 2018.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
•
•
•

Autoritzar el tancament del carrer al trànsit de vehicles durant les hores de celebració de la festa
(de les 22.00h fins a les 03.00h).
Facilitar la connexió i la potència de llum, un entarimat i una escala. El muntatge i desmuntatge
anirà a càrrec de l’Ajuntament.
CONDICIONATS:
A partir de les 01.00 hores queda prohibit qualsevol tipus de reproducció musical per tal de
respectar els descans dels veïns.
Activitat de caràcter veïnal amb aforament mig-baix, exclòs del 112/2010.
S’haurà de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100dB (A) (LAeq, 60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80dB (A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.
Horari 9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius. Si s’ha d’ampliar horaris caldrà
autorització de l’Ajuntament.
No es podrà servir alcohol a menors de 18 anys.
Encara que està exclòs del Decret 112 i per tant l’obligatorietat d’assegurança de RC, és
recomana de tenir-ne una per a l’activitat. (exemples: intoxicació alimentària, electrocució amb
aparells elèctrics, etc...)
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
En cas de fer foc, s’haurà d’informar dels horaris, quin tips de foc i quants. (s’haurà de disposar
a l’exterior d’un extintor com a mínim).

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER
AL DIA 21 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Calvis, en representació de
l’Escola Les Arrels, en què demana que se’ls faciliti 10 tanques, 25 taules, 150 cadires i 2
bateries de contenidors i grades al pati de l’escola el dia 16 de juny, amb motiu de la
celebració d’un sopar a la fresca al pati de l’escola.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Escola Les Arrels, en què demana que se’ls
faciliti 10 tanques, 25 taules, 150 cadires i 2 bateries de contenidors i grades al pati de
l’escola el dia 16 de juny, amb motiu de la celebració d’un sopar a la fresca al pati de
l’escola.
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
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competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA MATERIAL
DIVERS PER AL DIA 22 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ferran, en representació de
l’Institut Terres de Ponent, en què demana que se’ls faciliti 300 cadires, 20 taules i una
tarima a l’Institut el dia 22 de juny, amb motiu del lliurament de les Orles de 4t d’ESO.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’Institut Terres de Ponent, en què demana
que se’ls faciliti 300 cadires, 20 taules i una tarima a l’Institut el dia 22 de juny, amb motiu
del lliurament de les Orles de 4t d’ESO.
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.
23.

SOL·LICITUD AMPA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER
AL DIA 16 DE JUNY DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Hernández, en representació
de l’AMPA Pompeu Fabra, en què demana que se’ls faciliti una tarima, un micròfon, 70 taules
i 400 cadires al pati de l’escola el dia 16 de juny, amb motiu de la celebració de la festa de
final de curs.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per l’AMPA Pompeu Fabra, en què demana que
se’ls faciliti una tarima, un micròfon, 70 taules i 400 cadires al pati de l’escola el dia 16 de
juny, amb motiu de la celebració de la festa de final de curs.
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.
24.

SOL·LICITUD SR. FRANCESC BOTAM, EN REPRESENTACIÓ DE LA MARATÓ DE
DONACIÓ DE SANG, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER PENJAR
PANCARTES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Botam, en representació de
l’Associació Donants de Sang, en què demana penjar pancartes amb motiu de la Marató de
les extraccions de sang que tindran lloc a l’Amistat el proper dia 20 de juny de 2018.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar a l’Associació de Donants de Sang, en què demana penjar pancartes amb
motiu de la Marató de les extraccions de sang que tindran lloc a l’Amistat el proper dia 20 de
juny de 2018.
Segon. Notificar el present acord a la part peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

RECONEIXEMENT DEL 7È.TRIENNI A LA SRA. RODRÍGUEZ ANDREU, M. PILAR.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni a favor de la Sra.
RODRIGUEZ ANDREU, Pilar, membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball de referència 091.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. RODRIGUEZ ANDREU, Pilar que ocupa el lloc de
treball d’administrativa, ref. 091, adscrita a l’escala Administració General de la plantilla de
personal funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del subgrup C1 (7è. d’ordre), a partir del
dia 21 de juliol de 2018 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.
26.

COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-05-2018 A
31-05-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que seguidament
s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2018 a 31-05-2018.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana;
considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-05-2018 a 31-052018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
MARTINEZ
SANCHEZ
CRUZ
CARABANTE
PEIRON
MAZAS
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
RUFINO
OTAL

JUAN
JUAN
TOMAS
DOMINGO
JORGE FELIX
SALVADOR
JUAN
CARLES
JUAN JOSE

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
28,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24,24 €
35,00 €
28,56 €
24,24 €
8,75 €
28,56 €
24,24 €
43,75 €
0,00 €
48,48 €
52,50 €
33,30 €
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RIVAS
SOBREVALS
PEREZ
LEIVA
MENDOZA
CARRASCAL
OLLERO
GARCIA
CALERO
PUIG
MEGIAS

DELGADO
VALLS
CEBRIAN
OLLER
GONZALEZ
CARRETERO
LIMAS
MORENO
ESTADELLA
MARTINEZ
VARGAS

FRANCISCO
JAUME
JUAN JOSE
ABRAHAM
VICTOR A.
CARLOS F.
ELOY
MIRIAM
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
Total

48,48 €
60,60 €
36,36 €
0,00 €
24,24 €
60,60 €
48,48 €
48,48 €
48,48 €
48,48 €
48,48 €
593,88 €

52,50 €
61,25 €
78,75 €
0,00 €
70,00 €
70,00 €
61,25 €
52,50 €
52,50 €
70,00 €
70,00 €
778,75 €

57,15 €
319,05 €
381,00 €
0,00 €
290,49 €
171,42 €
138,06 €
80,94 €
133,35 €
180,96 €
152,40 €
2.023,80 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
27.

SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01-05-2018 A 31-05-2018)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-05-2018 a 31-05-2018.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-05-2018 a 31-05-2018, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SOLE
COLL
SILVIA
VERA
SANAHUJA
M.CARME
GARDEÑES DALFO
AURORA
Total
ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
TUDELA
MIRO
CARME
Total
ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
VICENS
TALLAVI
GONZALEZ PEREZ
DIAZ
BARRANCO
PASTO
LLOBERA
AYMERICH
BALAGUERO

JAUME
JOSE ANTONIO
PASCUAL
RICARD
JORDI

Import
0,00 €
35,55 €
41,16 €
76,71 €
Import
438,52 €
438,52 €
Import
59,55
119,10
47,64
92,82
99,90

€
€
€
€
€
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PORTA
MASIP
BONET
BONET
BOFARULL
SANS
GARRIGA
SOLSONA
MARTINEZ
MIRO
ROCA
PALENCIA
PALLAS
NABAU

RUIZ
GOMEZ
GOMEZ
GOMEZ
OLIACH
RUBINAT
PINA
MARIMON
BOLDU
ALBAREDA
PONS
FABREGAT
PUEYO
PUIG

ANNA
ROGER
MARIA
ESTHER
TERESA
ROC
HELENA
SANDRA
JUDITH
NURIA
ADRIA
ADRIA
DAVID
GERARD
Total

48,96 €
142,80 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
57,12 €
92,82 €
1.331,91 €

ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
GRAUS
AGUDO
CASTELLO
CHARLES
HORTIGÜELA MORENO
MESTRE
LOPEZ

RAMON
MARTA
MIQUEL
JORDI

Import
222,52 €
96,69 €
35,16 €
52,74 €
Total
407,11 €

ÀREA: SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom
OLIVEROS
VILLORBINA
NABAU
MATA
CABELLO
FAURE
PASU
GELONCH
CAMI
COT
LLURBA

FRANCISCO
JORDI
ROSENDO
IONEL
RAMON
JORDI

Import
241,23 €
1.030,00 €
274,89 €
285,84 €
222,53 €
22,44 €
Total
2.076,93 €

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer. Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
28.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 18/2018.

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 53.139,97€.
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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 18/2018, per import global de 53.139,97€.
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.
29.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ PL. MAJOR”, 1R TERMINI.

Es retira de l’ordre del dia.
30.

CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
AJUNTAMENT”, 1R TERMINI.

“URBANITZACIÓ

CR.

BAIXADA

PL.

Es retira de l’ordre del dia.
31.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR. ACADÈMIA”, 1R TERMINI.

Es retira de l’ordre del dia.
32.

CONTRIBUCIONS
TERMINI.

ESPECIALS

“URBANITZACIÓ

PL.

ESPECIALS

“URBANITZACIÓ

CR.

PLA

D’URGELL”,

1R

Es retira de l’ordre del dia.
33.

CONTRIBUCIONS
TERMINI.

VILACLOSA

T”,

1R

Es retira de l’ordre del dia.
34.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “ENLLUMENAT CR. JACINT VERDAGUER ”, 1R
TERMINI.

Es retira de l’ordre del dia.
35.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ CR. VILACLOSA”, 1R TERMINI.

Es retira de l’ordre del dia.
36.

CONTRIBUCIONS
TERMINI.

ESPECIALS

“URBANITZACIÓ

CR.

VILACLOSA

L”,

Es retira de l’ordre del dia.
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37.

CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ PL. MANUEL BERTRAN”, 1R
TERMINI.

Es retira de l’ordre del dia.
38.

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.
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:
38.1. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 1 “Projecte d’Urbanització de la Vila Closa. Fases
1. Àmbit Pla de Barris exp 02/2018”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Projecte d’Urbanització de la Vila Closa. Fase 1. Àmbit Pla de
Barris exp 02/2018”.
”.
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 41.601,32
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen la directora de les obres Sra. Cristina Clotet
amb el conforme del adjudicatari, CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

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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