AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 22 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’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano i Sra.
Dolors Bargalló Vidal.
Excusa l’assistència els regidors, Sr. Marc Solsona Aixalà , Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr.
Xavier Roure Greoles.
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 663,37€.€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:

227/2018
CARNIQUES DEL PLA SL
C/ ENRIC GRANADOS 6A
76,00
38,00
11,50
0,00
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Fiança de gestió de residus:

150,00

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

235/2018
C.P AV. CATALUNYA, 12
AV CATALUNYA, 12
308,01
154,00
0,00
0,00
0,00

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

240/2018
ARIEL PEÑA DOMINGUEZ
AVDA. DE LA PAU, 2 1-2
24,,58
12,29
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:

249/2018
ANDREU BONJORN COLL
AV.PAU, 5
26,00
13,00
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:

252/2018
C.P PLAÇA MANUEL BERTRAND
PLAÇA MANUEL BERTRAND, 19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/250 PRESENTADA
PER ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU.
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Examinada la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. datada a
Lleida el 13 de novembre de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada
2018/11608 de 16 de novembre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de
la següent obra:

Instal·lació de línia subterrània de Baixa Tensió, per variant de línia aèria de baixa
tensió a la següent adreça:
o
AVINGUDA CATALUNYA (segons plànols adjunts)

Dades actuació:
o Llicència d'Obres per circuit subterrani de baixa tensió i trams de conductor
grapejat per paret, per tal d’eliminar creuaments aeris, sol·licitat per
l’ajuntament de Mollerussa.

PEM: 10.872,13€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.
2a.

3a.
4a.

5a.

6a.
7a.
8a.
9a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.
S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua,
connexions de claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor
qualitat als afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les
obres.
El reblert de les prospeccions i de les rases es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.
Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més convenient.
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Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros
TOTAL

10.872,13
217,44
108,72
---------------326,16

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres 2018/250, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions
establertes amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 326,16
euros.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.

4.

CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
DIVERSOS PROPIETARIS DEL SECTOR SUBD-15 PER LA CESSIÓ
ANTICIPADA DE TERRENYS DESTINATS A LA CONSTRUCCIÓ D’UN
CENTRE EDUCATIU D’ENSENYANÇA SECUNDÀRIA PER PART DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.

Es retira de l’ordre del dia.
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 6 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2A.

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. FASES 1. ÀMBIT
PLA DE BARRIS. FASE 2A.”

Núm. Certificació: Núm. 6
Import: 235.496,75€
Exercici econòmic: 2018
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Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Cristina Clotet
Torres i Sra. Esther Gatnau Torres amb el conforme del adjudicatari, CONSTRUCTORA
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.

6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord plenari de data 15 de maig de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació
del SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018,
mitjançant el procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària. Així mateix, es van
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que regeixen el procediment.
II. Mitjançant un anunci inserit en al DOUE DO S: 2018/S 96-220463 del dia 23.05.2018 i al
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va anunciar la convocatòria de
l’esmentada licitació i es va establir el termini de 35 dies naturals des de la data
d’enviament de l’anunci de licitació a la Comissió Europea per a la seva publicació, perquè
els licitadors presentessin les seves propostes.
III. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 29 de juny de 2018
s’efectuà l’acte d’obertura del SOBRE NÚM. 1 de la única plica presentada, EL NIU, SCCL, i la
qualificació de la documentació administrativa. La Mesa va declarar admesa la proposta atès
que acreditava el compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP. En
la mateixa data, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del SOBRE NÚM. 2 que
conté la documentació avaluable mitjançant un judici de valor. En la data 02 de juliol de
2018, es va emetre informe de valoració per part del Tècnic d’Ensenyament, en el que
considerava que el Programa de gestió del servei s’adequa als requeriments tècnics que
s’estableixen en les prescripcions tècniques pel que fa referència al projecte curricular i el
projecte educatiu de centre, i assoleix els objectius exigibles per a la gestió del servei.
IV. En la data 10 de juliol de 2018, la Mesa de contractació va ratificar l’informe de valoració
dels criteris subjectius en primer lloc i posteriorment va procedir a l’obertura del SOBRE
NÚM. 3 que conté la documentació ponderable de forma automàtica. La Mesa de
contractació, per unanimitat dels membres presents va proposar l’adjudicació del contracte
al favor de EL NIU, SCCL a l’òrgan de contractació.
V. En la data 26 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament va PROPOSAR l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa licitadora EL NIU, SCCL i la va requerir a l’empresa proposada
com a adjudicatària del contracte, per a què presentés en el termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent al que rebi el requeriment, la documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs de capacitat i solvència per a contractar amb l’administració
assenyalats la clàusula 6 del Títol II del PCAP.
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VI. En la data 10.10.2018, ha estat presentada per part de l’empresa EL NIU, SCCL la
documentació requerida, la qual ha estat esmenada en la data 19.11.2018, constatant-se
per part dels Serveis municipals el compliment satisfactori del requeriment efectuat.
La clàusula 12 del Títol II del Plec de les administratives particulars que regeixen el
procediment, estableix que procedeix efectuar l’adjudicació del contracte per part de l’òrgan
de contractació.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament
de la competència contractual que li ha estat delegada per acord plenari de data 01 de
febrer de 2018, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte la prestació del SERVEI DE GESTIÓ
DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “EL NIU”. EXP. 02/2018 a favor de l’empresa
licitadora EL NIU, SCCL, en les termes i especificacions següents:
1. Preu anual del servei: 306.839,36 € (IVA exempt)
2. Millores del servei: Proposta d’entre 10 a 20 hores de formació a l’any per
professional per a dues anualitats.
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta dels licitadors que
han participat en el procediment de contractació, amb indicació que aquest és un acte
susceptible de recurs especial en matèria de contractació conforme allò que estableix l’art.
44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Tercer. PUBLICAR el present acord d’adjudicació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa en el termini de 15 dies, de conformitat amb allò establert a l’article 151.1 de la
LCSP.
Quart. FORMALITZAR el contracte adjudicat en document administratiu en el termini no
superior a cinc dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en el que hagi rebut el
requeriment, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils als que fa referència
l’art. 153.3 de la LCSP
.Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte, juntament amb el corresponent contracte,
al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al Diari Oficial de la Unió Europea en
el termini màxim de quinze dies des de la seva perfecció, d’acord amb allò establert a
l’article 154.1 de la LCSP.
Setè. Facultar el Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents, i notificar el present als Serveis municipals competents.”
7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: SERVEI
CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DELS ESTUDIS I ELS INFORMES
NECESSARIS PER A INICIAR LES GESTIONS ENCAMINADES A
ACONSEGUIR LA DECLARACIÓ DELS VESTITS DE PAPER DE
MOLLERUSSA, COM UN PATRIMONI IMMATERIAL PER PART DE LA
UNESCO.
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L’objecte de la present contractació és la prestació del servei consistent en la realització dels
estudis i els informes i gestions necessàries encaminades a aconseguir la declaració dels
VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA, com un Patrimoni Immaterial per part de la UNESCO.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb
allòestablert 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 79952000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’aprovació de la despesa que suposa
l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura corresponent que
reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2018, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, 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 més 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 M. Carme Polo, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o profesional per a executar el contracte atès que
demostra una experiència reconeguda en la gestió i tramitació de candidatures a Patrimoni
Mundial de la UNESCO i de projectes culturals en general.
En virtut de fets fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI
consistent en la REALITZACIÓ DELS ESTUDIS I ELS INFORMES NECESSARIS PER
INICIAR LES GESTIONS ENCAMINADES A ACONSEGUIR LA DECLARACIÓ DELS
VESTITS DE PAPER DE MOLLERUSSA, com un Patrimoni Immaterial per part de la
UNESCO.
Segon. Aprovar la despesa que comporta el contracte amb càrrec de la Partida
pressupostària 11.3340.2269914.
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Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DEL SERVEIS favor de la Sra. M. Carme Polo Vives,
en els termes que figuren en la proposta presentada i d’acord amb les següents condicions:
 Retribució de la prestació: 15.000 € (IVA vigent 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.


Durada estimada:

El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a
l’article 29.8 de la LCSP. La durada d’aquest contracte s’ha estimat de la següent forma:
Inici: 01.01.2018
Final: 15.11.2018


Pròrroga 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.


Objecte del contracte:

La Sra. Carme Polo efectuarà les gestions pertinents al fi determinat, que per a l’any 2018,
es troben concretades en els següents àmbits:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REDACCIÓ DEL DOCUMENT PEL CONSELL DEL PATRIMONI
CONTACTES AMB TRADICIONS DEL PATRIMONI MUNDIAL
CONTACTES A PARIS
CONTACTES SECTOR MODA, ARTESANIA I PAPER
REDACCIÓ D’UN CALENDARI
ENTREVISTES AMB MODISTES

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 dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
MATERIAL ELÈCTRIC PER A LA XARXA DE FESTES INSTAL.LADA A LA
VILA CLOSA.

L’objecte de la present contractació es l’adquisició de material elèctric per tal de completar
la pre-instal.lació de la xarxa d’electrificació que s’ha executat per a subministrar energia
elèctrica pels diferents actes i esdeveniments que es realitzin a les places incloses en l’àmbit
de la Vila Closa, el qual serà col.locat pel propi personal de l’Ajuntament.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, 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). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
32421000-0 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat 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, la qual cosa
ha estat informada 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 la
mateixa es realitzarà mitjançant un control financer posterior.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost per part de ABC
Mollerussa, SL amb el CIF B25248352, el qual disposa de la capacitat d’obrar i habilitació
empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut de fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL ELÈCTRIC PER A LA XARXA DE FESTES INSTAL.LADA A LA VILA CLOSA.
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 SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de ABC
Mollerussa, SL amb el CIF B25248352 en els termes que es descriuen seguidament:
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La retribució del contracte: 5.414,43 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la realització del
subministrament en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura
per l’òrgan competent.



La durada de la prestació:
Els béns objecte del contracte seran subministrats a l’Ajuntament en el termini de 15
dies hàbils.



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. 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 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 dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: NETEJA DE LA
FAÇANA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.

L’objecte de la present contractació es la prestació del servei consistent en la neteja de la
façana de l’edifici de l’Ajuntament, mitjançant l’aplicació de sorrejat a les parets, voltes i
sota balcons per extreure’n les restes de brutícia.
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). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
45452100-1 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
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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’informe justificatiu de la necessitat 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, la qual cosa ha estat
informada 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 aquesta es farà mitjançant un control financer
posterior.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000
euros, en l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de prestació del servei
per part de NETARENA amb el NIF 78076921-V per import de 6.536 € IVA exclòs, el qual
disposa de la capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les
prestacions 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 l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la NETEJA DE LA FAÇANA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
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 NETARENA amb
el NIF 78076921-V en els termes que es descriuen seguidament:



La retribució del contracte: 7.908,56 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix en dues setmanes.



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:
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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. 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 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 dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
10.

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS, EXP. NÚM. 2626/18 (2553-4-2018) A
PETICIÓ DE BALTRONS MOLLERUSSA, SL; TALLER DE REPARACIÓ DE
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA AMB RENTAT; POL. IND. RONDA PONENT
CTRA. TORREGROSSA NÚM. 26. RESOLUCIÓ DEFINITIVA.

Atesa la sol·licitud de llicència d’activitats relativa a l’expedient següent:
EXPEDIENT D’ACTIVITAT NÚMERO: 2626 (2553-4-2018)
Titular de l’activitat: BALTRONS MOLLERUSSA, SL
Denominació: taller de reparació de maquinària agrícola amb rentat
Emplaçament: Polígon Industrial Ronda Ponent – Ctra. Torregrossa núm. 26
Resultant que l’esmentat expedient ha estat sotmès a la tramitació preceptiva
prevista en la legislació vigent.
A la vista de les actuacions practicades; atenent el contingut de la documentació
tècnica aportada i els informes obrants en l’expedient, singularment l’Informe
Proposta de Resolució dels Serveis Tècnics, el 15 de novembre de 2018 es va
aprovar la proposta de resolució favorable a l’atorgament de la llicència d’activitats
meritada, comunicant-se aquest acord a l’interessat, atorgant-li un termini de 15
dies hàbils per formular-hi qualsevol al·legació.
En virtut de quant s’ha exposat; a la vista de l’expedient tramitat i els informes que
en el mateix s’hi incorporen, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de
la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Atorgar llicència d’activitats (Referència d’expedient núm. 2626/18 –
2553-4-2018) a BALTRONS MOLLERUSSA, SL, per a l’exercici de l’activitat
denominada taller de reparació de maquinària agrícola amb rentat, al Polígon
Industrial Ronda Ponent – Ctra. Torregrossa núm. 26, conforme les prescripcions
indicades en l’informe proposta de resolució dels serveis tècnics lliurat en data 11
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d’octubre de 2018, les quals s’incorporen com a part integrant de la llicència, i que
són les següents:
“INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ: LLICÈNCIA ACTIVITATS
TITULAR:
BALTRONS MOLLERUSSA, SL
ACTIVITAT:
TALLER DE REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA AMB RENTAT
EMPLAÇAMENT:
Pol. Ind. Ronda Ponent Ctra. Torregrossa núm. 26 Mollerussa
EXPEDIENT:
2626/2018
NOVA ACTIVITAT

X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

-INFORMES PRECEPTIUS:
Informe de compatibilitat urbanística favorable
emès pels serveis
tècnics municipals en data 21.06.18.
Informe integrat de la Ponència d’avaluació ambiental del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell Favorable emès en data 28.09.18.
Informe tècnic municipal Favorable emès en data 21.06.18.
-DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:
Projecte tècnic redactat per Ignasi Valgañón Barberà visat 2018/01546 de
27.04.18.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
-

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
-

-

-

Valors límit d’immissió en dB(A)
Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h)

Ln(23 h – 7 h)

65

55

65

En cas que es produeixi alguna molèstia al veïnat per sorolls, fums, vibracions
i/o olors, es realitzaran per part de l’empresa actuacions de control a càrrec
d’una Entitat Ambiental de Control, imposant-se aquelles mesures correctores
que es considerin adients per respecte els límits màxims permesos per les
Ordenances Municipals en les condicions de màxima capacitat de treball,
garantint que no existeix cap possibilitat d’afectació al veïnat i al medi.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley
37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: compliment de les condicions assenyales en la Resolució núm.
189 d’autorització d’abocament d’aigües residuals emesa pel Consell Comarcal
del Pla d’Urgell:
Aigües de procés: aigües de rentat de vehicles: separador d’hidrocarburs i
arqueta de presa de mostres. Sense desguassos a zona de taller.
Aigües residuals sanitàries: abocament directe a clavegueram.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cabal anual: 50 m³/any,, Cabal mig diari: 0,1 m³/d.
Els abocaments provinents de l’establiment hauran de respectar les
prohibicions establertes en l’annex I i les limitacions que contempla l’annex
II del Reglament dels Serveis Públics de Sanejament del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell (BOP nº 105, de 4 d’agost de 2005).
El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte
estat d’utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i
extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona
responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a
dur a terme aquesta tasca.
Caldrà realitzar amb periodicitat mínima anual analítica de les aigües
residuals abocades, a la sortida del separador d’hidrocarburs. Es portarà un
llibre de registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s’hi
anotaran les incidències de l’explotació i els resultats analítics de control.
Aquest registre restarà en tot moment a disposició del Consell Comarcal.
L’atorgament de l’autorització no deixa exempt al seu titular de sol·licitar
altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals, es procedirà a
proposar la revisió a la Òrgan Ambiental competent de l’autorització o
llicència ambiental d’acord amb allò expressat a l’article 62 de la Llei
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Tant aviat com sigui possible, s’ha de posar en coneixement del Consell
Comarcal qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i
evacuació de les aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de
l’abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor.
El Consell Comarcal, directament o amb l’auxili d’empreses col·laboradores
podrà efectuar, amb independència dels autocontrols que es puguin realitzar,
aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenients per comprovar les
característiques de l’abocament, verificar l’estat de conservació de les obres i
instal·lacions i contrastar els resultat dels autocontrols. En el mateix acte de
la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant
requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar
o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el
termini que s’estableixi. En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com
a mesura cautelar la suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat les
mesures necessàries per adequar-lo a les condicions autoritzades.
Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres,
instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels
autoritzats. Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres
autoritzades per a l’abocament d’aigües residuals de naturalesa diferent a la
que s’ha tingut en compte a l’hora d’atorgar l’autorització, ni d’aigües
procedents d’altres immobles o indústries diferents dels que motiven aquesta
autorització.
D’acord amb el que estableix el Reglament dels Serveis Públics de
Sanejament, el Consell Comarcal procedirà a la tramitació d’expedient
sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial
vigent.
Cas que durant la vigència del permís d’abocament, la carrega o el cabal
abocats pel conjunt d’activitats respecte el total tractat pel sistema, en
dificulti el seu tractament, es procedirà a revisar d’ofici el permís
d’abocament concedit.
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S’estableix un període de proves d’un any, per tal d’avaluar les incidències
de la connexió al normal funcionament del sistema de sanejament.
S’estableix una durada màxima d’aquest permís d’abocament de sis anys.
L’abocament objecte d’aquesta autorització restarà inscrit al cens
d’abocaments del sistema.
Emissions a l’atmosfera:
Establiment en zona E3 de protecció moderada del mapa de la protecció
envers la contaminació lumínica. D’acord amb la disposició transitòria
primera de la Llei 6/2001, ha de cessar el funcionament de qualsevol
element de la instal·lació d’enllumenat exterior que estigui inclòs en algun
dels supòsits següents, abans del 31 de desembre de 2018:
Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió.
Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%.
En el primer control periòdic o inspecció que es realitzi amb posterioritat al
31 de desembre de 2018, caldrà verificar que l’enllumenat exterior de
l’establiment compleix amb l’ establert en la disposició transitòria primera de
la Llei 6/2001.
Les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació lumínica
incloses en els permisos ambientals hauran d’esser comprovades, com a
màxim, cada sis anys.
Residus:
El promotor haurà de gestionar tots els residus generats per la seva activitat
d’acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/1999, sobre
procediments de gestió de residus i en concret els residus descrits al
projecte:
-

-

-

Codi
CER
130205

tipus
ES

Quantitat
anual
200 l

160103
160117
160119
160601
160120

NE
NE
NE
ES
NE

100 kg
500 kg
200 kg
15 u
100 kg

200101
080315

NE
NE

100 kg
5u

descripció
Olis minerals no clorats de motor de
transmissió mecànica i lubricants
Pneumàtics fora d´ús
Metalls ferrosos (xatarres)
Plàstic
Bateries de plom
Vidre, provinents de llunes dels
tractors
Paper i cartró
Tòners d´impressora. Llots de tinta

L’activitat haurà de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a
l’article 5.2 del Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus.
Es necessari que l’activitat estigui inscrita al Registre de Productors de
Residus Industrials.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
L’establiment haurà de disposar de sistema manual d’alarma d’incendis d’acord
amb el RSCIEI.
El titular es responsable d’executar i
mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
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-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
La planta altell de l’activitat es mantindrà tancat i sense ús d’acord amb el
projecte tècnic presentat.
Autorització dels Serveis d’Indústria de les instal.lacions amb reglamentació
específica de la seva competència: instal.lació elèctrica de baixa tensió,
climatització, aire comprimit, etc.
Inscripció al Registre d’agents de seguretat industrial (RASIC) gestionat pels
Serveis d’Indústria.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. Disposar de l’avaluació de
riscos laborals de l’activitat i aplicació de les mesures correctores que se’n
derivin.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-ACTUACIONS DE CONTROL INICIAL A REALITZAR EN EL TERMINI MÀXIM D’UN
MES:
-CERTIFICACIÓ DE DIRECCIÓ D’OBRA I D’ADEQUACIÓ DE L’ACTIVITAT A LA
LLICÈNCIA ATORGADA I A LA LEGISLACIÓ VIGENT QUE SIGUI D’APLICACIÓ, EMESA
PEL DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE.
-INFORME I ACTA DE CONTROL PERIÒDIC DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL QUE
COMPROVARÀ TOTS ELS ASPECTES QUE FIGUREN EN EL PROJECTE I LES
CONDICIONS IMPOSADES EN AQUESTA LLICÈNCIA. INCLOURÀ ANÀLITICA
D’AIGÜES RESIDUALS AMB VERIFICACIÓ DE COMPLIMENT DELS LÍMITS MÀXIMS
PERMESOS.
-DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA A LA LEGALITZACIÓ I CONTROL PERIÒDIC DE LES
INSTAL.LACIONS SUBJECTES A REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA: INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, CLIMATITZACIÓ, AIRE COMPRIMIT, ETC.
-INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’AGENTS DE SEGURETAT INDUSTRIAL (RASIC).
-ACTUACIONS DE CONTROL PERIÒDIC:
-AQUESTA ACTIVITAT S’HA DE SOTMETRE A UNA VERIFICACIÓ GENERAL DE
COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS D’AQUESTA LLICÈNCIA CADA 6 ANYS.
-EL RESULTAT DE LES ACTUACIONS DE CONTROL S’HAN DE PRESENTAR A
L’AJUNTAMENT.
REVISIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL SEGONS LEGISLACIÓ SECTORIAL EN
MATÈRIA D’AIGUA, AIRE O RESIDUS.
EL COMPLIMENT DELS REQUISITS D’AQUESTA LLICÈNCIA JUNTAMENT AMB LA
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE REALITZACIÓ DELS CONTROLS INICIALS I
PERIÒDICS HABILITARÀ AL TITULAR A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT.”
Tercer. Obligacions generals de les persones titulars de les activitats:
S’adverteix al titular de la llicència municipal de la obligatorietat d’observar les prescripcions
següents:

El titular de l’activitat resta obligat a exercir-la conforme les prescripcions d’aquesta
llicència.

L’activitat i instal·lacions vinculades han de ser mantingudes i controlades de manera
que s’assoleixin els objectius de qualitat ambiental i de seguretat que fixa la legislació
vigent.

L’activitat i instal·lacions vinculades han de desenvolupar-se i utilitzar-se,
respectivament, d’acord amb la finalitat i ús que els són propis i conforme la
reglamentació vigent en cada moment i instruccions específiques que es dictin per
l’administració competent.
Quart. Notificar la present resolució a l’interessat als efectes legals oportuns.
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La Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà el que estimi més adient als
interessos municipals.

11.

COMUNICACIÓ D’EXERCICI D’ACTIVITATS, EXP. NÚM.: 2623/18 (2553-5-2018),
CENTRE MÈDIC, CARRER MURALLA, 2, 1R A PETICIÓ DE CLÍNICA IRIANA, SCCL.
En data 7 de juny de 2018 la Sra. Laura Lucica Roca, en representació de Clínica Iriana,
SCCL presenta la comunicació d’exercici d’activitat per a un centre mèdic al C/ Muralla, 2,
1r.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació d’activitat següent:
Número d’expedient: 2623/18 (2553-5-2018)
Titular: CLINICA IRIANA, SCCL
Denominació: centre mèdic
Emplaçament: carrer Muralla, 2, 1r
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT X

“INFORME RESOLUCIÓ
CLINICA IRIANA, SCCL
CENTRE MÈDIC
C/ Muralla, 2, planta 1a
Mollerussa
2623/2018
AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 14 de novembre de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus,
enginyera municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a
l’expedient municipal 2623/2018 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Antonia Fumàs Coma en data 01.06.18,
així com la certificació tècnica signada per Antonia Fumàs Coma en data 31.07.18.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística emès en data 07.06.18 de caràcter favorable.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:

Valors límit d’immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7
21 h)

h

–

Le(21 h – 23
h)

Ln(23 h – 7 h)
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ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA
(B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial
amb activitats i/o infraestructures de 60
60
50
transport existents
- Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant

local

Valors límit d’immissió
Dependències

Ld(7

ús Sales d’estar
Dormitoris
Despatxos
Administratiu
i
professionals
d’oficines
Oficines
Zones d’estada
Hospitalari
Dormitoris
Aules
Educatiu o cultural
Sales
de
lectura,
audició i exposició
Habitatge
residencial

o

h – 21

Le(21

h

–

Ln(23 h – 7 h)

h)

23 h)

35
30

30
25

35

35

35

40
40
35
35

40
40
35
35

40
30
25
35

30

30

30

35
30

- Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; i del RD
1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
- Residus:
o
paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors municipals de recollida
selectiva.
o
especials sanitaris, punxants, citotòxics: CODI 180101: magatzematge adequat i a
gestor autoritzat
o
Contracte amb gestor de residus especials sanitaris i alta al Registre de productor de
residus de Catalunya: P-84093.1.
- Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
- Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions elèctrica,
climatització. Controls periòdics preceptius.
- Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
- Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut.
- Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
12.

DONAR

COMPTE:

SUBVENCIONS

PER

A

ACTUACIONS

D'ORDENACIÓ

AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR REALITZADES DURANT
ELS ANYS 2016, 2017 I 2018 O A REALITZAR DURANT L'ANY 2019.
Vista la Resolució TES/2658/2018, de 7 de novembre, de convocatòria de subvencions per a
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys
2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019, publicada al DOGC núm. 7749, de 16 de
novembre de 2018.
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Vista l’Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de
les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior, publicada
al DOGC núm. 7675, de 31 de juliol de 2018.
Aquesta línia de subvencions té com a objecte les actuacions de millora de les instal·lacions
d'il·luminació exterior existents que, d'acord amb el Mapa de la protecció envers la
contaminació lumínica a Catalunya, es troben en els casos A), B), C) i D) previstos a la base
2.1 de l'Ordre esmentada i que s'hagin realitzat durant els anys 2016, 2017 i 2018 o
pendents de realitzar fins el 31 d'octubre de 2019.
Cas A)
- Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d'influència (quan estiguin
classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
- Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat,
amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l'inventari de la
direcció general competent en matèria de contaminació lumínica, i quan tot el terme
municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació
lumínica (E1).
Cas B)
Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no
incloses en el cas A).
Cas C)
- Íntegrament, en àrees d'influència d'un punt de referència (quan no estiguin classificades
com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).
- En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de
prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l'inventari de la direcció general
competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada,
íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).
Cas D)
En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de
prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l'inventari de la direcció general
competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada,
parcialment o íntegrament, en zona de protecció moderada envers la contaminació lumínica
(E3).
Les actuacions subvencionables estan condicionades per l’article 2.2 de les bases sobre
aspectes tècnics de les accions a desenvolupar.
Els beneficiaris, entre d’altres, són els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades
i els consells comarcals i han de complir els requisits previstos a la base 4a.
La dotació màxima de la convocatòria d’aquestes subvencions és de 350.000 euros i
distribuirà de la manera següent:
- 250.000,00 euros per a les actuacions realitzades als anys 2016, 2017 i 2018.
- 100.000,00 euros per a les actuacions que es realitzin fins al 31 d'octubre de 2019.
D'acord amb el que preveu la base reguladora 5.2 l'import de les subvencions és el següent:
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- Actuacions de millora de les instal·lacions d'il·luminació exterior existents que es
troben en els casos A), B), com a màxim del 60% del cost de l'actuació
subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada beneficiari.
- Actuacions de millora de les instal·lacions d'il·luminació exterior existents que es
troben en el cas C), com a màxim del 40% del cost de l'actuació subvencionable,
amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada beneficiari.
- Actuacions de millora de les instal·lacions d'il·luminació exterior existents que es
troben en el cas D), com a màxim del 25% del cost de l'actuació subvencionable,
amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada beneficiari.
El període per presentar les sol·licituds és de dos mesos des de la publicació d'aquesta
Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del 17 de novembre de 2018 al
17 de gener de 2019.
El procediment de concessió és el de concurrència competitiva d'acord amb el que preveu
l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent, d’acord amb la base 8:
- Memòria explicativa detallada de l'actuació d'ordenació ambiental de la il·luminació
exterior per a la qual se sol·licita la subvenció.
- Documentació tècnica necessària per a la valoració de l'actuació d'ordenació ambiental
de la il·luminació exterior, d'acord amb el model normalitzat, que inclogui:
- Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica de la zona, en el qual se
senyalitzi l'àrea on es pretenen fer les actuacions de millora, i que es pot
descarregar a l'adreça: http://sig.gencat.cat/visors/pcl.html.
- Pel que fa a la instal·lació d'il·luminació exterior que se substitueix:
- Fotografies representatives dels llums de la instal·lació existent.
- Làmpades: Nombre, tipus, potència.
- Llums: valor del percentatge del flux d'hemisferi superior instal·lat.
- Indicar si la instal·lació disposa de sistemes d'accionament.
- Indicar si la instal·lació disposa de sistemes de regulació de flux lluminós.
- Pel que fa a la nova instal·lació d'il·luminació exterior:
- Làmpades: Nombre, potència, tipus de làmpada o temperatura de color, classe
d'eficiència energètica, classificació segons l'annex 2 del Decret 190/2015, de 25
d'agost i documentació tècnica de les làmpades. En el cas de fer servir filtres,
donar el valor conjunt de les característiques demanades.
- Llums: Valor del percentatge del flux d'hemisferi superior instal·lat i
documentació fotomètrica dels llums que s'instal·len.
- Sistemes d'accionament: documentació tècnica.
- Sistemes de regulació de flux lluminós: documentació tècnica.
- Nivells d'il·luminació mantinguts de la instal·lació a règim complet (sense
regulació de flux lluminós).
- Pressupost complet i detallat de l'actuació en el qual figurin totes les despeses i
ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de
finançament. En el cas que l'actuació subvencionable consisteixi en diferents accions, el
pressupost s'ha de desglossar per accions i per conceptes de despesa.
En el cas d'actuacions executades abans de sol·licitar la subvenció, també es poden
presentar les factures o documents de valor probatori equivalent, d'acord amb el que
estableix la base reguladora 17.2.3.b).
- Certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l'òrgan
competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d'executar
l'actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d'obtenir-la, i declaració
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responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al
pagament de la part de l'actuació no coberta per la subvenció.
- En el cas d'actuacions executades abans de sol·licitar la subvenció, només s'ha de
presentar el certificat del/la secretar/ària o del/la interventor/a on consti la decisió de
l'òrgan competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció.
Pel que fa a les sol·licituds per a actuacions realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018,
han de presentar també la documentació prevista a la base 17.2 de l'Ordre TES/130/2018,
de 24 de juliol. Les persones beneficiàries que no presentin amb la sol·licitud aquesta
documentació justificativa, l'han de presentar com a màxim el 5 de novembre de 2019.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució TES/2658/2018, de 7 de novembre, de
convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació
exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar durant l'any 2019,
publicada al DOGC núm. 7749, de 16 de novembre de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.

13.

AUTORITZACIÓ DE DIVERSES FORMACIONS DINS EL PROGRAMA
ENGANXA’T I CONTINUA.

Des del programa Enganxa’t i Continua, es realitzen diverses activitats programades durant
el curs destinades als usuaris/es del servei (joves entre 12 i 16 anys). La dinamització i
gestió del projecte ho porta a terme la tècnica referent del servei. Tot i això, hi ha xerrades
educatives, tallers o activitats destinades als usuaris/es del servei on és necessària una
persona especialitzada en el tema. En aquest cas, es recorre a entitats externes per tal de
poder realitzar les formacions.
Per aquest primer trimestre està planificat la realització de dues formacions:
A- Gestió emocional 1 i 2, a càrrec de l’entitat Sense Embuts. A través dels
tallers proposats treballarem: les emocions positives i negatives, identificar-les,
acceptar-les i saber gestionar-les si és necessari. Afavorir les relacions
interpersonals, l’empatia i la millora de l’autoestima; tot això amb dinàmiques
participatives a través de la interacció social.
B- Taller braç robòtica, a càrrec de l’empresa Engijoc. L’activitat ens permetrà
treballar diversos aspectes didàctics: Matemàtiques, geometria,....A més d’un treball
pedagògic com són el treball en equip, la planificació i la concentració.
Els termes en què es durà a terme la formació es descriuen a continuació:

ACTIVITAT

DIES

HORARI

GRUP

LLOC

FORMADORS
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Taller

28 de

17:00

Gestió

novembre

a

d’iniciatives

emocional

del 2018

19:00

socioeducatives

hores

“La Banqueta”

1i2

5 de

Secundària

Centre

Sense embuts

desembre
del 2018

ACTIVITAT

DIES

HORARI

GRUP

LLOC

FORMADORS

Taller braç

12 i 19

17:00

Secundària

Centre

robòtica

de

a

d’iniciatives

desembre

19:00

socioeducatives

del 2018

hores

“La Banqueta”

Engijoc

La despesa econòmica que suposarà aquesta formació és la següent:
A- Gestió emocional 1 i 2, a càrrec de l’entitat Sense Embuts:
B- Taller braç robòtica, a càrrec de l’empresa Engijoc:

320,24€
354,00€

La despesa econòmica d’aquesta formació és a càrrec de la regidoria de
Joventut/oficina jove del Pla d’Urgell
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització del conjunt de les formacions: Gestió emocional 1 i 2 i
Taller braç robòtica, englobades dins del projecte anomenat Enganxa’t i Continua que
es durà a terme al Centre d’Iniciatives socioeducatives La Banqueta, en els termes exposats
en els antecedents.
Segon. Donar la conformitat en la execució de les formacions per part de Engijoc i Sense
Embuts.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
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14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ALBA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILIZAR LA SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE
2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Sergi Pijuan , en representació de
l’Associació ALBA, en què demanen autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 30
de novembre, de les 20.00 h fins a les 21.30h,per realitzar-hi una reunió.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria corresponent, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Desestimar a l’Associació Alba la utilització de la sala 2 del Teatre l’Amistat el dia
30 de novembre per realitzar-hi una reunió ja que la sala està ocupada per una altra
activitat.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”

15.

SOL·LICITUD INSTITUT LA SERRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILIZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 21 DE
DESEMBRE DE 2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut La Serra, en què demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural
el dia 21 de desembre, de les 10.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi una obra teatral.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut La Serra, la utilització de la sala d’actes del Centre Cultural el
dia 21 de desembre, a partir de les 9 del matí, per realitzar-hi una obra teatral.
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:

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas 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 AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU CLARA, EN
QUÈ
DEMANEN
AUTORITZACIÓ
PER
UTILIZAR
LA
SALA
D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 17 DE DESEMBRE DE
2018.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, en què demana autorització per utilitzar la sala
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d’exposicions del Centre Cultural el dia 17 de desembre de 2018, per realitzar-hi la
celebració de la torronada.
També demana 10 taules.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, la utilització de la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 17 de desembre de 2018, per realitzar-hi la
celebració de la torronada.
S’acorda facilitar-los les 10 taules.
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.
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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:

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar.

Tenir localitzats els extintors.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas 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 A2MIC, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILIZAR
LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2018.

Vista la petició presentada pel Sr. Manel Bernat, en representació de l’Associació A2MIC, en
què demana autorització per poder utilitzar l’espai de la Plaça de l’Ajuntament, el dia 16 de
desembre de 2018, de les 8.00h fins a les 15.00h, per a realitzar diverses activitats en
motiu de la Marató de TV3.
També demana dues gàbies de cadires, 40 taules, una tarima i dos punts de llum.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ Associació A2MIC, en què demana autorització per poder utilitzar
l’espai de la Plaça de l’Ajuntament, el dia 16de desembre de 2018, de les 8.00h fins a les
15.00h, per a realitzar diverses activitats en motiu de la Marató de TV3.
S’acorda facilitar-los les dues gàbies de cadires, 40 taules, una tarima i els dos punts de
llum.
Condicionants:

Durant les actuacions, s’haurà de complir la Ordenança Reguladora del Soroll i les
Vibracions de Mollerussa, en especial assegurar que el nivell sonor màxim no superi
els 100 dB (A) (LAeq, 60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 db(A)
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(LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada. Horari 9 h i les 23 h els dissabtes,
diumenges i festius.
Respectar aforament total.
Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
En cas d’emergència trucar al 112.
Tenir localitzada una farmaciola.

Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

18.

SOL·LICITUD SR. RAMON VILALTELLA, EN REPRESENTACIÓ DE
CIUTADANS (C´S), EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER MUNTAR
UNA CARPA INFORMATIVA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL ELS
DIES 21 I 28 DE NOVEMBRE I EL 12 DE DESEMBRE DE 2018

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Vilaltella, en representació de Ciutadans (C’s),
en què demana autorització per muntar una carpa informativa al recinte del mercat
setmanal, de les 10h a les 13h, els dies 21 i 28 de novembre de 2018 i el 12 de desembre
de 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Ramon Vilaltella, en representació de Ciutadans (C’s), a muntar
una carpa informativa al recinte del mercat setmanal, de les 10h a les 13h, els dies 21 i 28
de novembre de 2018 i el 12 de desembre de 2018.
El lloc d’ubicació serà a la parada del Canal núm. 096A de 5m, al costat del Jutjat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
19.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES
PETICIONS AMB MOTIU DE LA CAMPANYA DE NADAL 2018.

Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. Àlex Català, en representació de
l’Associació Mollerussa Comercial, en què demana diverses peticions amb motiu de
la Campanya de Nadal de 2018.
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
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Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb els informes per part dels serveis
tècnics competents en matèries extraordinàries amb data 15.11.18 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, DECRETA:
Primer. Autoritzar les sol·licituds presentades per l’Associació Mollerussa
Comercial per dur a terme la Campanya de Nadal i facilitar-los els espais i
materials els dies següents:
- TRENET DE NADAL: del dia 22 de desembre al 4 de gener, de les 11.00h a les
13.30h i de les 17.00h a les 20.30h. Parada principal davant de la Biblioteca
Comarcal Jaume Vila (C/ Ferran Puig). S’acorda facilitar-los el material següent: 10
tanques. També s’acorda facilitar-los el Pavelló 125è Aniversari per a poder
guardar el trenet i aprovar el recorregut que han fixat a la sol·licitud que realitzarà
el trenet.
- PLAÇA MAJOR:
- Dia 15 de desembre, de les 11.00h fins a les 13.00h, per fer una Exhibició
d’Associacions. S’acorda facilitar-los un punt de llum.
- Dia 23 de desembre, de les 17.00h fins a les 20.00h, juntament amb la
col·laboració d’Iniciatives Solidàries Àngel Olaran, per realitzar-hi un caga
Tió Popular. S’acorda facilitar-los el material següent: un escenari, tres
escales, 10 tanques i un punt de llum.
- AV. DEL CANAL:
- Dia 15 de desembre, de les 16.00h a les 18.00h, per fer un espectacle de
Santa Clows. S’acorda facilitar-los 50 cadires, i tallar al trànsit l’Avinguda
del Canal des del C/ Domènec Cardenal fins al C/ Arbeca.
- PLAÇA PLA D’URGELL I C/ VILACLOSA:
- Dia 22 de desembre, de les 10.30h a les 13.30h, per fer l’activitat Jocs de
Fusta. S’acorda facilitar-los 10 tanques
- PLAÇA MANUEL BERTRAN:
- Dia 22 de desembre, de les 17.00h fins a les 18.00h, per fer l’espectacle
infantil Històries de Nadal. S’acorda facilitar-los el següent material: un
escenari, 2 escales, 80 cadires i un punt de llum.
- SALA EXPOSICIONS CENTRE CULTURAL:
- Dia 23 de desembre, de les 9.00h fins a les 14.00h, per fer un taller
d’Arbres de Nadal. S’acorda facilitar-los el següent material: 10 taulers, 60
cadires i disposar d’un punt d’aigua i dels WC.
- Dia 29 de desembre, de les 11.00h a les 13.00h, per fer un Taller de Reis.
S’acorda facilitar-los el següent material: 10 taulers, 60 cadires i disposar
d’un punt d’aigua i dels WC.
- C/ CIUTAT DE LLEIDA:
- Dia 29 de desembre, de les 17.00h fins a les 18.00h, per fer un espectacle
dels Pastorets. S’acorda facilitar-los el següent material: 80 cadires, un
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escenari, 2 escales i un punt de llum.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per
part de persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social de
requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat
per a la qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar
les activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats
d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs
esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera
que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats
ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials
eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte
estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense
cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i
comporta pel beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat,
sense que comporti cap dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
 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.
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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.

Condicions específiques per les activitats: Espectacle infantil dels Pastorets,
Titelles, 30 jocs per jugar en grup o en família, Exhibició d’Associacions i
CagaTió:
 Tenir localitzada una farmaciola.
 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de
Mollerussa, en especial per assegurar que el nivell sonor màxim no
superi els 100 dB(A)(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell
màxim de 80 dB(A)(LAeq,30 minuts) a la façana més exposada. Horari
9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius.
 Respectar aforament total.
 Aportar pòlissa i rebut RC.
 Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
 En cas d’emergència trucar al 112.

Condicions específiques per l’activitat: Espectacle de pallassos
 Tenir localitzada una farmaciola.
 S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de
Mollerussa, en especial per assegurar que el nivell sonor màxim no
superi els 100 dB(A)(LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell
màxim de 80 dB(A)(LAeq,30 minuts) a la façana més exposada. Horari
9h i les 23h els dissabtes, diumenges i festius.
 Respectar aforament total.
 Aportar pòlissa i rebut RC.
 Coordinació amb la Policia Local pel tall de trànsit.
 Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
 En cas d’emergència trucar al 112.

Condicions específiques per les activitats: Taller arbres de Nadal i Taller de
Reis.
 Tenir localitzada una farmaciola.
 Prohibit fumar en tot el recinte.
 Tindre localitzats els extintors de la instal·lació.
 Respectar aforament total.
 Aportar pòlissa i rebut RC.
 Deixar lliures els recorreguts d’emergència.
 En cas d’emergència trucar al 112.
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Condicions específiques per l’activitat: Trenet campanya Nadal
 Qui realitzi l’itinerari amb el tren turístic haurà d’acreditar els següents
requisits:

Haver complert 18 anys, sense excedir dels que fixa el Codi de
circulació o la legislació vigent per aquest tipus d’activitat.

Trobar-se en possessió del permís de conduir de la classe D.

Haurà d’estar dotat d’un servei de megafonia a l’interior dels
vagons.

El vehicle haurà de tenir en vigor la inspecció tècnica de
vehicles (ITV), permís de circulació, fitxa tècnica, homologació
de vehicles i assegurances en vigor. El vehicle complirà amb
tota la normativa que li sigui d’aplicació per tal de poder
circular per les vies públiques amb les condicions de seguretat
exigibles i recomanables.

El vehicles haurà d’estar en perfectes condicions de motor,
xassís i estètica.

Les emissions de gasos hauran de complir com a mínim amb
les normes que li siguin aplicables incloses les europees en
vigor.

L’empresa del tren haurà de subscriure una pòlissa
d’assegurança per donar cobertura als possibles danys que
durant la vigència del servei es puguin produir a particulars i
administracions públiques, sense sublimit per víctima.

Una còpia autèntica de l’esmentada pòlissa, juntament amb el
justificant de pagament actualitzat d’aquesta pòlissa, haurà de
ser tramesa a l’Ajuntament.

El vehicle haurà de portar en tot moment la documentació
relativa al permís de circulació, ITV i assegurances.

En cap moment, podrà haver-hi dins del vehicle un nombre de
persones superior al nombre de places autoritzades prevista a
la documentació.

El conductor del vehicle disposarà de telèfon mòbil
permanentment en actiu per tal que pugui comunicar o donar
un avís de qualsevol emergència que es pugui produir.

El vehicle disposarà d’una dotació mínima de tres extintors
portàtils de pols, repartits pel vehicle.

Acreditar que el vehicles que s’adscriurà al servei es troba en
possessió del permís de la Direcció General de Trànsit de la
Generalitat de Catalunya, i també qualsevol altra documentació
que, ateses les característiques del vehicle, sigui necessària.

S’han de respectar els recorreguts que s’han sol·licitat.

Queda també condicionat al compliment de la normativa
reguladora dels vehicles especials i a les instruccions de la
Policia Local sobre circulació viària.
 En cas d’emergència trucar al 112.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD ESCOLA M. IGNASI PERAIRE, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILIZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT PER
UN FESTIVAL DE NADALES.

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 del Teatre
l’Amistat un dia del mes de desembre de 2018, per celebrar un festival de nadales.
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola M. Ignasi Peraire, la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el
dia 4 de desembre, per celebrar el festival de nadales.
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:

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.

Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Respectar l’aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112.

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, QUIOSC SR.
JESUS BAÑUELOS PLAZA, N. EXP. OVP-Q: 2018/007.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jesús Bañuelos Plaza, demanant
autorització municipal per a la instal·lació d’un quiosc a la via pública o espai d’ús
públic per als mesos de novembre i desembre de 2018.
En data 13 de novembre de 2018, el Sr. Jesús Bañuelos Plaza, ha presentat una
sol·licitud fent una rectificació i demanant l’autorització únicament per al mes de
novembre de 2018.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Atorgar la Llicència Municipal per a la ocupació de la via pública, o
espai d’ús públic, següent:
1.- Dades de l’ocupació:
 Titular peticionari: JESUS BAÑUELOS PLAZA
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Nom comercial: Quiosc Bañuelos
Ubicació: Av. del Canal xamfrà C/Arbeca (lloc on indiqui la Policia Local)
Metres quadrats: 4 m2
Període autoritzat: novembre de 2018
N. EXP. OVP-Q: 2018/007

2.- Condicions generals de la llicència:
 La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer,
i previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa.
 Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal
per a l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la
naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que
comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini públic
objecte d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si
s’escau.
 La no observança de les condicions imposades i de les que es dictin, en virtut
de la facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents,
comportarà la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les
sancions a què doni lloc l’incompliment.
3.- Condicions particulars de la llicència:
 Serà responsabilitat del titular de la llicència la obtenció, en el cas, de les
autoritzacions preceptives per al subministrament d’energia elèctrica de la
xarxa pública, restant prohibida qualsevol presa mitjançant el sistema
d’enllumenat públic.
 S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol
activitat municipal o esdeveniment públic.
 No es podrà sobrepassar el període d’autorització.
 L’espai de l’ocupació serà exclusivament per quiosc, no es pot ocupar amb
taules i cadires.
Segon. Elevar a definitiva l’autoliquidació practicada, assignant-li el N.LID:
1877000006.
Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al
servei de Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
22.

RENÚNCIA VOLUNTÀRIA REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. SOLE COLL,
SÍLVIA.

Vista la sol·licitud presentada amb número de registre 2018/11508 per la Sra. Solé Coll,
Sílvia, integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, en què demana la renúncia
a la reducció de jornada per interès particular per incorporar-se a jornada completa.
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Atès que la Sra. Solé Coll, Sílvia gaudeix d’una reducció d’un 20% de l’horari laboral
setmanal amb reducció proporcional de les retribucions, aprovada per Junta de Govern de
data 4 d’octubre de 2018.
Atès que la cap de l’OAC informa favorablement la renúncia de la reducció de jornada per
interès particular en base al Decret 416/2018 de constitució de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
i adscripció temporal de personal.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició de la Sra. Solé Coll, Sílvia integrant de la plantilla de personal
d’aquest Ajuntament, de renúncia a la reducció de jornada per incorporar-se a jornada
completa.
Segon. D’acord amb l’informe de la cap de l’OAC, la data d’incorporació a jornada completa
serà el dia 26 de novembre de 2018.
Tercer. Comunicar l’acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les regidories corresponents, a l’àrea econòmica i de personal
perquè en tinguin constància.

23.

PREUS PÚBLICS PARTICIPACIÓ “SOPAR DE CAP D’ANY”.

La Regidoria de Festes dona compte de la realització del “SOPAR DE CAP D’ANY”, que se
celebrarà el proper 31 de desembre als Pavellons Poliesportius.
Se preveu una assistència entre 500 i 1000 persones.
El sopar es realitzarà al Pavelló 19 de març. Al pavelló 11 de setembre hi haurà l’actuació de
l’Orquestra AQUARIUM & CONVERSIONS i tindrà una entrada a part de la del sopar. Qui sopi
al pavelló tindrà dret a l’entrada del ball, però a aquest també s’hi podrà entrar sense haver
sopat al pavelló.
En base al que s’ha exposat es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el preu públic per als assistents següents:
- Entrada menú adults : 65 € (IVA inclòs).
- Entrada menú infantil: 20 € (IVA inclòs).
- Entrada ball de Cap d’Any: 10 € (IVA inclòs).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics municipals als efectes
oportuns.

24.

RELACIÓ LID TAXES OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ NÚM.8/2018.
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Vista la relació número 8/2018, de liquidacions de taxes d’ocupació via pública amb
materials de construcció, que inclou 22 expedients i que importa la quantitat de
325,40 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
liquidacions.

l’esmentada

relació

de

contribuents

i

les

corresponents

Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per
procedir al seu ingrés en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària
col·laboradora en les tasques de recaptació.
Tercer.- Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
25.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 40/2018.

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 46.964,71 €.
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 22 de novembre existeixen 179
factures sense consignació pressupostaria per import global de 69.066,90 €.
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 40/2018, per import global de 46.964,71
€.
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.
26.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
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Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
26.1.- SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2018/251 PRESENTADA PER
NEDGIA CATALUNYA SA.
Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 14 de
novembre de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/11615 de data
16 de novembre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:

Llicència d'Obres per a nova escomesa al carrer Firal, 7.

PEM: 250,00€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.
3a.
4a.

5a.

6a.

7a.
8a.
9a.
10a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.
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Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2018/251,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i
les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:

250 €

Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns
26.2.- COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-102018 A 31-10-2018).

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que
seguidament s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies
01-10-2018 a 31-10-2018.
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 01-10-2018 a
31-10-2018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom
MARTINEZ
SANCHEZ
LOZANO
VALENCIA
MARTINEZ
SANCHEZ
CRUZ
CARABANTE
TUXANS
MARIN
OLIVART
RIBES
PERARNAU
CAPDEVILA
BERGA
MIRANDA
OLLERO
LIMAS
RUFINO
OTAL

JUAN
JUAN
TOMAS
DOMINGO
SALVADOR
JUAN
CARLES
NURIA
ELOY
JUAN JOSE

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
0,00 €
0,00 €
116,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49,32 €
62,30 €
38,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49,32 €
62,30 €
176,84 €
49,32 €
62,30 €
0,00 €
49,32 €
62,30 €
0,00 €
49,32 €
62,30 €
0,00 €
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RIVAS
FIGUEREDO
PEREZ
LEIVA
SOBREVALS
MENDOZA
CARRASCAL
GARCIA
FEIXAS
CALERO
PUIG
MEGIAS
PEIRON

DELGADO
PARISE
CEBRIAN
OLLER
VALLS
GONZALEZ
CARRETERO
MORENO
PERERA
ESTADELLA
MARTINEZ
VARGAS
MAZAS

FRANCISCO
RENE
JUAN JOSE
ABRAHAM
JAUME
VICTOR A.
CARLOS F.
MIRIAM
MARC
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
JORGE FELIX
Total

0,00 €
49,32 €
0,00 €
24,66 €
24,66 €
0,00 €
49,32 €
49,32 €
49,32 €
24,66 €
24,66 €
24,66 €
24,66 €
591,84 €

0,00 €
62,30 €
26,70 €
0,00 €
26,70 €
17,80 €
62,30 €
62,30 €
62,30 €
62,30 €
62,30 €
53,40 €
62,30 €
872,20 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
155,04 €
77,52 €
0,00 €
65,39 €
0,00 €
0,00 €
92,03 €
155,04 €
0,00 €
0,00 €
876,90 €

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.
26.3.- SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.10.2018 A 31.10.2018)

Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-10-2018 a 31-10-2018.
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 01-10-2018 a 31-10-2018, i que
corresponen al personal següent:
ÀREA: SEGURETAT CIUTADANA.
Cognoms i nom
SILVIA
SOLE
COLL
VERA
SANAHUJA
M.CARME
GARDEÑES DALFO
AURORA
Total
ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom

Import
5,71 €
51,39 €
40,45 €
97,55 €
Import
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CUBIRO
PEREZ
PRIETO
RIBALTA
HORTIGÜELA
SOLE
GRAUS

BALSELLS
SULLA
LUCAS
RICART
MORENO
SIMO
AGUDO

JORDI
MARINA
GABRIEL
ENRIC
MIQUEL
NURIA
RAMON
Total

ÀREA: ESPORTS.
Cognoms i nom
GONZALEZ PEREZ
DIAZ
BARRANCO
VICENS
TALLAVI
PASTO
LLOBERA
AYMERICH
BALAGUERO
BONET
GOMEZ
FERNANDEZ ALAMINOS
ROCA
PONS
MASIP
GOMEZ
PALENCIA
FABREGAT
CASTELLS
CODINA

GARRIGA
SANS

PINA
RUBINAT

JOSE ANTONIO
PACUAL
JAUME
RICARD
JORDI
ESTHER
ANGELS
ADRIA
ROGER
ADRIA
MARINA

HELENA
ROC

165,48 €
227,85 €
89,45 €
62,62 €
89,45 €
152,07 €
159,84 €
946,75 €

Import
48,48 €
48,48 €
72,72 €
110,18 €
101,70 €
124,60 €
171,30 €
155,75 €
236,74 €
112,14 €
24,92 €
87,18 €
107,96 €
Total
1.402,15 €

ÀREA: BENESTAR SOCIAL, CIUTADANIA i INFÀNCIA.
Cognoms i nom
SOLE
CASANELLES
M.CARMEN
Total
ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS
Cognoms i nom
NABAU
MATA
JORDI
Total

Import
79,94 €
79,94 €
Import
333,00 €
333,00 €

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.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i trenta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal., juntament amb mi, la Secretari, que en dono fe.
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