AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 8 de novembre 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 acctal., Sr. Josep Simó
Ribera i amb l’assitència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Dolors
Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
No 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 331,40€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

232/2018
CRISTIAN FABIAN PEREZ CAÑON
C/ ABAD OLIVA 1
57,00
28,50
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:

236/2018
ALEXANDRE PONS FONT
PL MASIA NR 4 1-1
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:

237/2018
MONTSE SANS FUSTE
PLAÇA MAJOR, 7
3,50
12,00
0,00
0,00
0,00

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

238/2018
JAUME BLANCH VIDAL
MESTRE CAPELL
93,60
46,80
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:

239/2018
MONTSERRAT CLARAMUNT PIQUE
C/ URGELL, 8
60,00
30,00
0,00
0,00
0,00

3.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 1 “COL·LOCACIO DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ
125è ANIVERSARI” .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Col·locació de nou paviment al pavelló 125è aniversari” .
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Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 53.232,35€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres la Sra. Aroa Guardiola i
el Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, SL

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.

4.

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
DE
PAVIMENT PER COBRIR LES NECESSITATS DE REPARACIÓ I
MANTENIMENT DE LA VILA-CLOSA. EXP. 07/2018. PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

Exposició de fets:
I.Per acord de ¡a Junta de Govern local de data 10 d'octubre de 2018, es va aprovar
l'expedient de contractació de! SUBMINISTRAMENT DE PAVIMENT PER COBRIR LES
NECESSITATS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA VILA CLOSA. EXP. 07/2018,
mitjançant el procediment negociat sense publicitat i la tramitació administrativa ordinària.
Aixi mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació.

II.De conformitat amb el que s'estableix a l'article 169.2 de la LCSP, l'òrgan de contractació
va invitar a l'empresa ACCES SAFETY, SL per tal de que pogués presentar un proposta en ei
termini legal concedí!, transcorregut el qual es va obtindre ei següent resultat:
Empresa __________________________ Registre d'entrada, __________ data ________
ACCESS SAFETY, SL
2018/10804
29/10/2018
III.En la data 05 de novembre de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de
procedir a I ‘obertura del SOBRE NÜM. 1 de la plica presentada i qualificar la documentació
administrativa, declarant la seva admissió atès que s'acreditava el compliment dels requisits
previs assenyalats a l'article 140 de la LCSP. El mateix dia i també en reunió de caràcter
intern, la Mesa efectuà I ‘obertura del SOBRE NÜM. 2 que conté la proposta econòmica, i va
acordar el següent:
...//...
Primer. Considerar vàlida la proposta presentada per part de /'empresa licitadora i proposar
V.adjudicado del contraete que té per objecte el SUBMINISTRAMENT DE PAVXMENT PER
COBRIR LES NECESSiTATS DE REPARACIÓ X MANTENXMENT DE LA VILA CLOSA.
EXP. 07/2018 a favor de /'empresa ACCESS SAFETY, SL sobre la base de /'oferta inicial
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presentada per import de 25.743,96 € (IVA inefòs), sense procedir a ia negociado del
preu conforme allò que estableix la cláusula 22 del PCAP.
Segon. Elevar el present acord a l'òrgan de contractació als efectes de procedir a
l'adjudìcació del contraete, una vegada /'empresa licitadora hagi aportat la documentado
prevista a la clausula 18 del PCAP.
...//...
Fonaments de dret:
La clàusula 22 dei PCAP estableix que la Mesa de contractació realitzarà la corresponent
proposta d'adjudicació del contracte a l'òrgan de contractació i un cop acceptada la proposta
de la Mesa per l'òrgan de contractació, els serveis municipals competents requeriran a
l'empresa licitadora per a què, dins del termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
dei compliment deis requisits previs de capacitat i solvència.
En virtut deis fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades 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 seus membres, ACORDA:
Primer. Declarar vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el
procediment negociat sense publicitat del contracte que té per objecte el
SUBMINISTRAMENT DE PAVIMENT PER COBRIR LES NECESSITATS DE REPARACIÓ I
MANTENIMENT DE LA VILA CLOSA.
Segon. Acceptar la proposta de la Mesa de contractació i requerir a l’empresa ACCES
SAFETY, SL perquè 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 18 del Plec de les
administratives particulars.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als serveis municipals competents, als efectes
oportuns.

5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE
L’ENTORN URBÀ DEL CARRER DE PRAT DE LA RIBA DE MOLLERUSSA.

Incoat l'expedient de contractació que té per objecte l’execució de les obres necessàries per
a la millora de l'entorn urbà dei carrer Prat de la Riba de Mollerussa, de conformitat amb el
Projecte tècnic redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla d'Urgell per
encàrrec de l'Ajuntament, el qual ha estat aprovat definitivament.
El contracte es tipifica d'obres, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, el codi CPV és el següent: 45200000: Construcció general d'immobles i obres
d'enginyeria civil,
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En l'expedient de contractació s’acredita la redacció de l'informe justificatiu de la necessitat
del contracte en els termes establerts a l'article 28 de la LCSP, el Plec de les Clàusules
Administratives Particulars informats, Plec de prescripcions tècniques i l'informe de legalitat.
Així mateix, per la Intervenció s'ha certificat l'existència de crèdit adequat i suficient per fer
front a les despeses derivades de l’execució del contracte, tot allò de conformitat amb el que
estableix l'article 116 de la LCSP.
En virtut de tot el que s'ha exposat i atesos els antecedents i informes que consten en
l'expedient, la Junta de Govern, ateses les facultats delegades 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 seus membres, ACORDA:
Primer. APROVAR l'expedient de contractació del PROJECTE DE MILLORA DE L'ENTORN
URBÀ DEL CARRER PRAT DE LA RIBA DE MOLLERUSSA sota la modalitat licitadora
següent:




Procediment: obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació.
Tramitació: ordinària

Simultàniament anunciar la licitació pel termini de vint-i-sis (26) dies naturals, comptats
des de l'endemà de la publicació de l’anunci de licitador al Perfil de contractant de
l'Ajuntament de Mollerussa, Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es
clourà 1‘indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a
les 13.00 hores del darrer dia hàbil.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
s’estableix a l’article 117 de la LSCP, a càrrec del Pressupost municipal exercici 2018.
Quart. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats. En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals
aplicables a la contractació d'Obres i Instal·lacions de l'Ajuntament de Mollerussa, aprovades
pel Pie de la Corporació, en tot allò que no s'oposin a la LCSP.
El pressupost total de licitació és el de 242.487,40 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Pressupost base:
Impost sobre el valor Afegit (IVA)al tipus del 21%

200.402,81 euros
42.084,59 euros

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte î el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives.
Quart. L'anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l'article
156.6 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l'Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
deis acords adoptats."
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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA WILO DE LA PISCINA COBERTA.

6.

L'objecte d'aquesta contractació és la substitució de la bomba de la sala de calderes de la
piscina coberta, encarregada de la impulsió de l'aigua acienta, per tal de donar continuïtat al
funcionament ordinari de la instal·lació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord
amb allò establert a l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d’aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, el codi CPV és el següent: 31681200-5.
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s'ha estimat en la quantia inferior a 15,000
euros. Per a la tramitació de l'expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l'existència de crèdit pressupostari, així corn la incorporat 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 atendré les despeses derivades de la seva execució la qual cosa
ha estat informada per part de ['Interventor de fons. No serà necessari la fìscalització prèvia
del contracte atès aquesta es farà mitjançant un control financer posterior, d'acord amb allò
que disposa l'article 219 dei RDL 2/2004 TRLRHL i el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l'art. 118.3 de la LCSP, s'ha constata per part de l’òrgan
de contractació que no s'ha alterat l’objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb ei mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros,
dins del vigent exercici pressupostari.
Vist el pressupost presentat per l’empresa FRIDECAL, SA per import de 1.089,58 € (IVA
exclòs). Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació
professional necessària per a realitzar la prestació objecte dl contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l'alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d'urbanisme i contractació, per unanimitat deis membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa de les obres que tenen per objecte la
SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE LA SALA DE CALDERES DE LA PISCINA COBERTA.
Simultàniament, s'aprova la despesa derivada de l'execució del contracte amb càrrec al
vigent pressupost municipal exercici 2018.
Segon. Adjudicar ei CONTRACTE MENOR D'OBRES esmentat a favor de FRIDECAL, SA, en
els termes següents:


Preu d'adjudicació: 1.318,39 € IVA vigent inclòs.
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El pagament s'efectuarà prèvia acreditació de l'execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.


Termini d’execució:

El contracte s'haurà d'executar en el termini màxim d’una setmana sota la supervisió
dels serveis tècnics municipals.


Prórroga del contracte i revisió de preus:

El contracte no es 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.

Formalizació 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 allô establert als article 36.1 i 153.2 de
fa LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment ai Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollerussa la
¡informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l'art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d'aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l'art. 346.3 de la LCSP,
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l'oferiment deis recursos legals adients, i
als Serveis municipals competents efectes oportuns.
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
IMPRIMACIÓ ANTI-GRAFITTI PER A PROTECCIÓ DE MOBILIARI URBÀ
INCLÒS DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS.

L'objecte d'aquesta contractació és ['adquisició d'imprimació especifica de protecció per
aplicar al mobiliari urbà que s'està instal·lant als carrers ì places inclosos dins l'àmbit del Pia
de barris, amb la finalitat de protegir-lo contra e! vandalisme i els grafìttis, facilitant la seva
neteja i allargament de la vida útil.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d'acord
amb allò establert a l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d’aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, el codi CPV és el següent 44820000-4.
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s'ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l'expedient es requerirà l'aprovació de la despesa que suposa
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l'existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.

Es tracta d'una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendré les despeses derivades de (a seva execució (a qual cosa
ha estat informada per part de l'Interventor de fons. No serà necessari la fiscalització prèvia
del contracte atès aquesta es farà mitjançant un control financer posterior, d'acord amb allò
que disposa l'article 219 del RDL 2/2004 TRLRHL i el RD 424/2017.
De conformitat amb allò establert a l'art. 118.3 de la LCSP, s'ha constatat per part de
l'òrgan de contractació que no s'ha alterat l’objecte del contracte per evitar l'aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, dins dei vigent exercici pressupostari.
Vist el pressupost presentat per l’empresa MAGO URBAN, SL per import de 1.024 € IVA
exclòs ( a raó de 12,80 €/l amb una estimació de 80 litres). Atès que l’esmentada empesa
disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l'alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d'urbanisme i contractació, per unanimitat deis membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa de les obres que tenen per objecte
l'adquisició d'IMPRIMACIÓ ANTI-GRAFITTI PER A PROTECCÌÓ DE MOBILIARI URBÀ
INCLÒS DINS L'ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS. Simultàniament, s'aprova la despesa
derivada de l'execució dei contracte amb càrrec al vigent pressupost municipal exercici
2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D'OBRES esmentat a favor de MAGO URBAN, SL
en els termes següents:

Preu d'adjudicació: 1.239,04 € IVA vigent inclòs.
El pagament s'efectuarà prèvia acreditació de l’execució del contracte en la forma
contractada i requerirà, en tot cas, l'aprovació de la factura per l'òrgan competent.

Termini de lliurament:
El material adquirit s'haurà de subministrar en el termini màxim d'una setmana.

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
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incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l'article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb alio establert als article 36.1 i 153,2 de la
LCSP,
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre fes dades d'aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l'art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment deis recursos legals adients, i
als Serveis municipals competents efectes oportuns."

8. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTORIA

INTEGRAL PER A LA PROTECCIÓ
MOLLERUSSA.

ANIMAL DE LA CIUTAT DE

L'objecte de la present contractació es la prestació del servei de consultoria integral per a la
protecció animal, conforme la proposta presentada per Nova Eucària ONG amb el NIF:
G55716849.
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 98390000-3 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s'estableix a l'article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que per indicacions de l’òrgan de contractació, el seu valor s'ha
estimat en la quantia inferior a 15.000 euros. Per a la tramitació de l'expedient es requerirà
l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així corn 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, la qual cosa
queda acreditada mitjançant informe emès per part de la Intervenció de Fons. Conforme allò
establert al RD 424/2017, de 28 de abril, no és necessària la fiscalització prèvia del
contracte atès que mitjançant un control financer posterior, la Intervenció de fons verificarà
els següents aspectes: que la seva durada no excedeix d'un any ni pot ser objecte de
pròrroga, que el seu valor estimat no excedeix del llindar fixat a l'art. 118 de la LCSP, que
consta informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, que s'ha
aprovat la despesa per l’òrgan corresponent, la justificació que no s'està alterant l'objecte
del contracte per a evitar les regles generals de contractació, la justificació que el
contractista no ha subscrit mes contractes menors que individual o conjuntament, superin la
xifra màxima de l'art. 118 de la LCSP, la publicació al perfil del contractant.
Vista la proposta de prestació del servei per part de Nova Eucària ONG amb el NIF:
G55716849, la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional
per a executar el contracte.
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En virtut de tot ei que s'ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant ei Decret de l'Alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d'urbanisme i contractació, per unanimitat deis membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l'expedient de CONTRACTACIO MENOR del SERVEI DE
CONSULTORIA INTEGRAL PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL DE LA CIUTAT DE
MOLLERUSSA. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l'execució dei contracte a
càrrec del Pressupost municipal de l'exercici 2018.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l'entitat Nova
Eucària ONG amb el NIF: G55716849 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del servei: 6,000 € (IVA inclòs).

El pagament de la retribució s'efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l'aprovació de la factura per l’òrgan competent.

La durada de la prestació:
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d'allò establert a
l'article 29.8 de la LCSP.

Prorroga dei contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de prorroga, 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 ¡a 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. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte menor que estableix l'art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d'aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l'art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l'oferiment deis recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.

9. DONAR COMPTE DE L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 2

A NOM DE JOAN SOLA NINOT.
Es dóna compte que en data 27 de setembre de 2018 la Junta de Govern va
autoritzar la reducció de vuit a cinc places i el canvi de vehicle de la llicència de
taxi número 2 a favor de Joan Sola Ninot.
Atès que l’esmentada autorització restava condicionada a l’acreditació de la
següent documentació:
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1.
2.
3.
4.

Permís de circulació
Fitxa tècnica del vehicles
Documentació del taxímetre
Assegurança de Responsabilitat Civil i rebut de pagament

Atès que dita documentació ha estat aportada, la Junta de Govern per unanimitat
dels membres presents, acorda:
Primer. Donar-se per assabentada de l’expedient de llicència de taxi número 2 a
favor de Joan Sola Ninot per al vehicle amb les següents característiques:
-Marca: PEUGEOT
-Model: 508 SW ACTIVE 1.6 BlueHDI 120
-Número de bastidor: VF38EBHZMHL087205
-Número de places: 5
-Matrícula: 7648KMH
Segon. Comunicar el present acord al titular de la llicència.
10. SOL·LICITUD

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER PENJAR UNES BANDEROLES AMB MOTIU DE LA
MARATÓ DE TV3.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Martí Patxot en representació de
Televisió de Catalunya, en què demana autorització per col·locar 50 banderoles als fanals del
casc urbà, durant el període del dia 28 de novembre al 19 de desembre, amb motiu de
donar publicitat de “La Marató de TV3” dedicada al càncer que es farà el dia 16 de
desembre de 2018.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Televisió de Catalunya a col·locar 50 banderoles als fanals del casc
urbà, durant el període del dia 28 de novembre al 19 de desembre, amb motiu de donar
publicitat de “La Marató de TV3” dedicada al càncer que es farà el dia 16 de desembre de
2018.
Els llocs concrets d’ubicació de les pancartes seran els fanals del carrer Ferrer i Busquets
(carretera N-II), a l’alçada que indiqui la Policia Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11. SOL·LICITUD

INSTITUT TERRES DE PONENT, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2018.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Ferran, en representació
de l’Institut Terres de Ponent de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala del Teatre l’Amistat el dia 16 de novembre, de les 16.00h fins a les
24.00h, per realitzar-hi una desfilada.
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 17.10.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut Terres de Ponent de Mollerussa, la utilització de la
sala del Teatre l’Amistat el dia 16 de novembre, de les 16.00h fins a les 24.00h,
per realitzar-hi una desfilada.
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
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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 de 680 persones (551 cadires i 129
resta), segons el que s’estableix a 7.3.4.3. de la memòria tècnica de
protecció contra incendis.
 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis
del teatre.
 En cas de d’emergència trucar al 112.
 En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre
l’Amistat.
 Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Aportar pòlissa i rebut RC.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
12. SOL·LICITUD CENTRE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA

AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en
representació del Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per
utilitzar la sala Teatre de l’Amistat el dia 30 de novembre, de les 09.00h fins a les
14.00h, per realitzar el teatre per a joves, amb l’obra “LÍMITS” adreçada a
l’alumnat de 1r i 2n d’ ESO del Pla d’Urgell.
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 10.10.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador
d’aquesta activitat aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment
conferides, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de la sala Teatre
de l’Amistat el dia 30 de novembre, de les 09.00h fins a les 14.00h, per realitzar el
teatre per a joves, amb l’obra “LÍMITS” adreçada a l’alumnat de 1r i 2n d’ ESO del
Pla d’Urgell.
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
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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 de 680 persones (551 cadires i 129
resta), segons el que s’estableix a 7.3.4.3. de la memòria tècnica de
protecció contra incendis.
 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
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S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis
del teatre.
En cas de d’emergència trucar al 112.
En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre
l’Amistat.
Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les
portes d’emergència.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
13. SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ

PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL
“CRUYFF COURT BOJAN KRKIC” TOTS ELS DILLUNS i DIJOUS
D’OCTUBRE DE 2018 FINS AL JUNY DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Llorenç Bonet, en representació
del CFJ Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del
Camp de Futbol “Cruyff Court Bojan Krkic” els dilluns d’octubre de 2018 fins al mes
de juny de 2019, de les 17.30h fins a les 19.30h, i els dijous d’octubre de 2018 fins
al mes de juny de 2019 de 18:00 a 19:30 per a entrenament de l’equip de mares.
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 09.10.2018 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:

Primer. Autoritzar al CFJ Mollerussa, la utilització de les instal·lacions del Camp de
Futbol “Cruyff Court Bojan Krkic” els dilluns d’octubre de 2018 fins al mes de juny
de 2019, de les 17.30h fins a les 19.30h, i els dijous d’octubre de 2018 fins al mes
de juny de 2019 de 18:00 a 19:30 per a entrenament de l’equip de mares.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis
municipals destinades a ús o servei públic,

i instal·lacions
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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.
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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.
Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
14. SOL·LICITUD JOSEP A. GAYA, PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA
DE COMERÇ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL MERCAT
DE SANTA LLÚCIA.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Josep A. Gaya, president de la Delegació
de la Cambra de Comerç, demanant autorització per a la celebració del Mercat de Santa
Llúcia, que organitzen conjuntament amb l’Associació de comerciants “Mollerussa Comercial”
el dia 8 de desembre de 2018, de les 10.00h a les 19.00h, a la plaça de l’Ajuntament.
Simultàniament, se sol·licita la col·laboració de la brigada i la policia municipal, disposició de
la megafonia, 60 cadires, 28 taules, 24 carpes i instal·lació elèctrica el dia 7 de desembre
per al muntatge i el dia 9 de desembre per al desmuntatge .
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 11.10.2018 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a Josep A. Gaya, president de la Delegació de la Cambra de Comerç
conjuntament amb l’Associació de comerciants “Mollerussa Comercial” la celebració el proper
dia 8 de desembre del Mercat de Santa Llúcia a la Plaça de l’Ajuntament i oferir-los la
col·laboració municipal sol·licitada.
Així mateix s’acorda facilitar-los la col·laboració de la brigada i la policia municipal, disposició
de la megafonia, 60 cadires, 28 taules, 24 carpes i instal·lació elèctrica el dia 7 de desembre
per al muntatge i el dia 9 de desembre per al desmuntatge .

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:






S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
Tenir 2 extintors de CO2 per focs elèctrics.
La instal·lació elèctrica temporal ha d’estar legalitzada.
Les carpes instal·lades han d’estar anclades o tindre els contrapesos que marqui el
fabricant o instal·lador.
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Tercer. Comunicar aquests acords a la persona interessada, als efectes oportuns.
15. SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES ELS
DIES 14, 15, 21 I 28 DE NOVEMBRE DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació de
la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mamà els dies 14, 15, 21 i 28 de
novembre de 2018 (Exp. UEP/A/2018/178).
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària de
Lleida, l’esmentada petició. Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la zona que està
habilitada per les ambulàncies a la porta d’urgències (Exp. UEP/A/2018/178).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16. SOL·LICITUD BIG BEN COUNTRY, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER
AL DIES 9,10 I 11 DE NOVEMBRE DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Vanesa Barambio, en representació
de Big Ben Country, en què demana que se’ls faciliti un escenari amb escales (3x4 m) per
celebrar el seu acte anual de country al Teatre l’Amistat, els dies 9,10 i 11 de novembre de
2018.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud a la Sra. Vanesa Barambio, en representació de Big Ben
Country un escenari amb escales (3x4 m) per celebrar el seu acte anual de country al
Teatre l’Amistat, els dies 9,10 i 11 de novembre de 2018.
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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17. SOL·LICITUD COLLA DELS 50 I MES, EN QUÈ DEMANA TAULES PER AL DIA 9
DE NOVEMBRE DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Barberà, en representació de
la Colla dels 50 i +, en què demana 14 taules per dijous dia 8 de novembre (muntatge de la
festa) i divendres dia 9 de novembre per celebrar la castanyada, i utilitzar una de les
neveres per tal de tenir el beure fresc.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
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Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per la Sra. Carme Barberà, en representació de
la Colla dels 50 i +, en què demana 14 taules per dijous dia 8 de novembre (muntatge de la
festa) i divendres dia 9 de novembre per celebrar la castanyada, i utilitzar una de les
neveres per tal de tenir el beure fresc
S’acorda facilitar-los 14 taules i autoritzar una de les neveres.
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 a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportú.
18. SOL·LICITUD DE LA COL·LECTIVITAT DE REGANTS NUM. 13 DELS CANALS
D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2018
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Laia Vall, en representació de la
Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, en què demana autorització per
utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 26 de novembe, a les 19.00h, per celebrar la reunió.
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 10.10.18 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment conferides, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Col·lectivitat de Regants núm. 13 dels Canals d’Urgell, autorització
per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 26 de novembe, a les 19.00h, per celebrar la reunió.
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
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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.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19. SOL·LICITUD

ASSOCIACIÓ DE MALI DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2 DEL TEATRE
L’AMISTAT EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2018

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Abdoulaye Diallo, en
representació de l’Associació de Mali de Mollerussa, en què demana autorització per
utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 11 de novembre, de les 15.00h fins a
les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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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 05.11.18 i d’acord amb l’informe
de la regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació de Mali de Mollerussa, en què demana
autorització per utilitzar la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia 11 de novembre, de les
15.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______



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.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar
 Tindre localitzats els extintors de la instal·lació.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola
 En cas de d’emergència trucar al 112.
 En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
20. RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 9/2018

Vista la relació núm. 9/2018 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 5
expedients i que importa la quantitat de 2.596,22 €.
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Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i
següents del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò
que s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes
tributaris que figuren en els expedients inclosos en la relació número 9/2018, així
com la determinació del nombre de quotes, import del principal i dels interessos de
demora i dates de venciments, que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats
tributaris beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació
indicada anteriorment, amb determinació individualitzada de la referència a
l’objecte tributari de què es tracta, nombre de quotes, import del principal i dels
interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
21. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 2018/23

Vista la relació núm. 2018/23 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 36 expedients i que importa la quantitat
2.236,26 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2018/23, corresponent al període entre els dies 1 al 21 d’octubre de 2018.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.

Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
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22. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ

2018/24
Vista la relació núm. 2018/24 de les sol·licituds de connexió i subministrament
d’aigua potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada
pel servei de gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 15 expedients i que
importa la quantitat 2.618,55 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a
la relació número 2018/24, corresponent al període entre els dies 22 al 28
d’octubre de 2018.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa
pel subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels
conceptes i imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han
de satisfer els titulars (obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa
gestora del servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
23. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 38/2018
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 283.134,15 €.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 8 de novembre existeixen 114
factures sense consignació pressupostaria per import global de 38.924,74 €.
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 38/2018, per import global de 283.134,15
€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

24. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.
No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i trenta-cinc minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. 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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