AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i quinze minuts del dia 29 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 Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep Àngel Lavin
Llano, Sra. Dolors Bargalló Vidal, 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 0,00€.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

254/2018
JOAN FABREGAT PONS
GRUP JAUME D’URGELL, BLOC D, 62 2-1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

255/2018
MªCARME PEREZ RODRIGO
FERRER I BUSQUETS, 60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

256/2018
CAPDEVILA LOFT, SL
VILACLOSA, 12,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

257/2018
Mª DOLORS CAPELL CABALLOL
DOMÈNEC CARDENAL, 8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

258/2018
JOSEP PARRAMON VILALTA
BALMES, 24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.

OCUPACIÓ DIRECTA DE TERRENYS DEL SECTOR SUBD-15 DESTINATS A
LA
CONSTRUCCIÓ
D’UN
CENTRE
EDUCATIU
D’ENSENYANÇA
SECUNDÀRIA PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. RELACIÓ
DE BÉNS I DRETS.

ANTECEDENTS
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1. Que és de gran interès general pel municipi l’adquisició de la titularitat dels terrenys
situats entre la tercera sèquia del canal i el límit del terme amb el municipi de Golmés, amb
la finalitat de cedir-los a la Generalitat de Catalunya per tal que la mateixa executi les obres
de construcció d’un nou centre educatiu d’ensenyança secundària.
2. Que amb la finalitat esmentada en l’apartat anterior, l’Ajuntament de Mollerussa ha
tramitat i aprovat una modificació del POUM, per tal de determinar que el paquet
d’equipament que al plànol d’ordenació del POUM número 10 “Ordenació indicativa” s’ubica a
l’àmbit del SUBd-15 amb caràcter indicatiu, passi a considerar-se com a vinculant i que, per
tant, s’integri dins els sistemes generals definits pel POUM, així com una part de vialitat
necessària per tal de poder accedir a l’esmentat centre d’ensenyança.
La mencionada modificació del POUM va ser aprovada definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida (d’ara endavant, “CTU”), per acord de data 31 de maig de
2018 i publicada al DOGC 7645, el 19 de juny de 2018.
Que la referida proposta de modificació del POUM es justificava en l’interès públic d’obtenir,
de manera anticipada, l’esmentat sòl de cessió que cal destinar a equipament, en concepte
de les cessions obligatòries per a sistemes establertes a la legislació vigent i a la fitxa
urbanística del Sector SUBd-15. En aquest sentit, i d’acord amb la memòria de la
documentació que acompanya la mencionada modificació del POUM, cal tenir en compte que
la consideració dels terrenys afectats com a sistema general vinculant té com a única
finalitat permetre la seva ocupació directa per part de l’administració pública, en aquest cas
l’Ajuntament de Mollerussa, per tal de poder-hi instal·lar un centre d’ensenyament públic
d’ensenyança secundària per part de la Generalitat de Catalunya. El mencionat centre
d’ensenyament no solament prestarà servei a la població escolar del municipi de Mollerussa,
si no a estudiants provinents d’altres municipis, fet que justifica l’adscripció dels nous
terrenys d’equipament als sistemes urbanístics generals que configuren l’estructura general i
orgànica del territori i determinen el desenvolupament urbà, als efectes d’allò establert a
l’article 34 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’ara endavant, “TRLUC”). En conseqüència, s’entén
plenament garantit l’interès públic, segons l’establert en l’article 156 TRLUC.
3. Els terrenys reservats per al sistema urbanístic local d’equipament i vialitat necessària,
anteriorment mencionat i objecte d’aquesta ocupació, tenen una superfície total de 6.998,71
m2, dels quals, i d’acord amb l’aixecament topogràfic realitzat:


6.373,03 m2 es destinen a equipament pel centre educatiu d’ensenyança secundària,
i s’identifiquen en el plànol adjunt com a parcel·la A.



625,68 m2, es destinen a vitalitat, la qual es considera com la mínima necessària i
indispensable per l’accés i el funcionament del nou equipament, i s’identifiquen en el
plànol adjunt com a parcel·la B.

4. Que és d’interès per l’Ajuntament de Mollerussa l’obtenció d’aquest sòl, és a dir, les
parcel·les A i B, establint-se l’obtenció del sòl reservat per als esmentats equipaments i
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vialitat necessària mitjançant l’ocupació directa dels mateixos, donat que formen part d’un
sector de planejament urbanístic derivat, en concret el Sector SUBd-15 “Partida del Codís 1”
amb una superfície total de 51.270 m2, i havent declarat el POUM les esmentades reserves
de terrenys per al sistema d’equipament i vialitat, com a vinculants.
5. Que l’ocupació directa objecte del present acte afecta a les finques registrals següents
(d’ara endavant, les “Finques”), amb el següent detall, segons mesurament topogràfic
recent:

Parcel·la

Finca
registral

2

374

3

540

4

810

5

3530

12

2322

11

2592

10

406

Referència cadastral

25172A003000020000SJ

M2 sup.
Cadastre
(total
finca
registral)
21.075

25172A003000030000SE
25172A003000040000SS

7.921

25172A003000050000SZ

665

25172A003000120000SA
25172A003000110000SW

1.563

2.854
1.402

25172A003000100000SH
606

136

3238

150

3237

25172A003001360000SH
25172A003001500000SL

423
700

Superfícies parcials afectades (equipaments i vialitat)
SUPERFÍCIE TOTAL AFECTADA

Titular registral

GARROFÉ-ROCA,
S.A.
FINSERVEI, S.A.
Ramón Llovera
Sánchez
Domingo Llanes Puig
Maria Puig Arqué
Palmira Miró Betbese
Manuel Mora Simó
EUROCATALANA,
S.L.
Juan Diego Martínez
Muñoz
Maria Dolores Simó
Falip
José Anaya Berdugo
Maria Quirós Moreno
Juan Coll Casals

Superfície de la
part de parcel·la
afectada
Sup.
Sup.
Equip.
Vial
1.236,69
374,38
(*)
266,17
1.454,51
161,77

251,30

720,81
1.238,80

508,82
334,23
451,23
6.373,03

625,68

6.998,71 m2

(*) S’hi afegeixen dues petites porcions de sòl existents a cada costat del pati de la
guarderia infantil el Niu (1.147,42 m2 + 40,62 m2 + 48,65 m2 = 1.236,69 m2).



Superfícies:

S SUBd-15: Superfície del sector SUBd-15 en m2s/ Sup. inicial RP: superfície finca inicial
segons registre propietat m2s / r: superfície objecte d’ocupació segons mesurament real /
SE: superfície per equipaments m2s / SV: superfície per a vialitat m2s / % respecte el
total de superfície del S SUBd-15
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S SUBd15

PARCEL·LA
CADASTRE

2
3
4
5
12
11
10
136
150

51.270



PARCEL·LA
TOPOGRAFIA

8+3+4+5
11
10
9+6
16
15
14
13
12
TOTAL

FINCA
REGISTRAL

Sup.
inicial RP

r

SE

SV

%S
SUBd-15

374
540
810
3530
2322
2592
406
3238
3237

26.148
7.921
1.524
630
2.904
1.452
557
376
735
24.247

1.611,07
266,17
1.454,51
413,07
720,81
1.238,80
508,82
334,23
451,23
6.998,71

1.236,69
266,17
1.454,51
161,77
720,81
1.238,80
508,82
334,23
451,23
6.373,03

374,38
251,30
625,68

3,142%
0,519%
2,836%
0,805%
1,405%
2,416%
0,992%
0,651%
0,880%
13,646%

Informació registral:
i.

Finca registral número 374, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2126, Llibre 141, Foli 126.

ii.

Finca registral número 540, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1989, Llibre 118, Foli 122.

iii.

Finca registral número 810, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2230, Llibre 159, Foli 119.

iv.

Finca registral número 3530, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1919, Llibre 107, Foli 55.

v.

Finca registral número 2322, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2045, Llibre 126, Foli 55.
Finca registral número 2592, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2456, Llibre 209, Foli 139.

vi.
vii.

Finca registral número 406, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 2960, Llibre 299, Foli 145.

viii.

Finca registral número 3238, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 843, Llibre 29, Foli 91.

ix.

Finca registral número 3237, inscrita al Registre de la Propietat número 3 de
Lleida, al Tom 1667, Llibre 73, Foli 217.

La concreta determinació del sòl descrit consta plasmada en el següent plànol:
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6. Que no es fa constar en el present document el valor de les Finques objecte d’ocupació
directa, donat que aquestes s’incorporaran a la reparcel·lació del sector de sòl urbanitzable
delimitat SUBd-15 “Partida del Codís 1”, per tal d’efectuar la justa distribució de càrregues i
beneficis.
En virtut dels antecedents exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades pel Decret d’Alcaldia número 325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels
membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la relació de bens i drets del Sector Subd-15 per l’ocupació directa de
les Finques relacionades a l’antecedent cinquè, destinades a la construcció d’un centre
educatiu d’ensenyança secundària per part de la Generalitat de Catalunya, amb una
superfície total de 6.998,71 m2, dels quals 6.373,03 m2 es destinen a equipaments i 625,68
m2 es destinen a vialitat.
Segon. Publicar la present relació de bens i drets al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida, i en un dels diaris de premsa de major divulgació en l’àmbit municipal o
supramunicipal al que es refereixi el projecte en tramitació de conformitat amb l’article
23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme (d’ara endavant, “RLUC”), així com en el tauler d’anuncis de la Corporació i la
web municipal per un termini de 15 dies i, simultàniament pel mateix termini de 15 dies,
donar audiència a les persones propietàries i titulars de drets inscrits al Registre de la
Propietat, i a la resta de persones titulars de drets que siguin coneguts, per tal de que
puguin formular les al·legacions que s’estimin oportunes. Es podrà consultar l’expedient en
les oficines de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Mollerussa, els dies feiners, de 9 a 14
hores.
Tercer. Aprovar les indemnitzacions procedents per l’ocupació i extinció de drets que
comporta l’ocupació directa de conformitat amb 48 de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana
en relació amb l’article 112 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
que reconeix el dret dels propietaris a ser indemnitzats pels perjudicis causats en motiu de
la posterior ocupació de les Finques.
En base a l’anterior, l’import a tenir en compte a efectes de la indemnització deguda a
cadascun dels propietaris de les Finques és el que consta en el següent quadre, en concret
en la columna
“Valoració rendiment anual €”. Totes les despeses i impostos derivats de la formalització de
l’esmentada ocupació directa de les Finques seran a càrrec de l’Ajuntament de Mollerussa.
Parcel·la

Finca

Referència cadastral

Titular

2

registral
374

25172A003000020000SJ

3
4
5

540
810
3530

25172A003000030000SE
25172A003000040000SS
25172A003000050000SZ

12

2322

25172A003000120000SA

11
10

2592
406

25172A003000110000SW
25172A00300010000SH

136

3238

25172A003001360000SH

GARROFE ROCA
SA
FINSERVEI SA
R Llovera
Domingo
i
Maria Puig
Palmira Miró i
altres
EUROCATALANA
J D Martinez i
Maria D Falip
José Anaya i

Superfície
afectada
m2s
1.611,07

Edificabilitat
bruta total
m2st
1.127,74

Valoració
rendiment
anual €
281,80

266,17
1.454,51

186,31
1.018,15

46,56
254,41

413,07

289,14

72,25

720,81
1.238,80

504,56
867,16

126,08
216,68

508,82

356,17

89,00

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

150

3237

25172A003001500000SL

Maria Quirós
Juan Coll

334,23
451,23

233,96
315,86

58,46
78,93

Quart. Aprovar l’aprofitament urbanístic derivat de l’ocupació directa. D’acord amb
la normativa hipotecària, en concret el que disposa el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol,
pel que s’aproven les normes complementàries al Reglament per l’execució de la Llei
Hipotecària sobre la inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística
(d’ara endavant, “Reial Decret 1093/1997”), atès que la ocupació directa objecte del
present acte comporta la transferència del domini i de la possessió de la superfície de cada
una de les Finques segons s’especifica en el mateix, amb anterioritat a l’execució de les
determinacions del planejament urbanístic i de la corresponent distribució de beneficis i
càrregues, els propietaris de les mencionades Finques tenen dret a l’aprofitament urbanístic
derivat d’aquesta ocupació.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Mollerussa durà a terme totes les formalitats necessàries
que determina el Reial Decret 1093/1997, per tal d’inscriure al Registre de la Propietat
corresponent les superfícies ocupades al seu favor, així com l’aprofitament que, com a
conseqüència d’aquesta ocupació directa, correspon als diversos propietaris de les Finques
en la comunitat reparcel·latòria del Sector SUBd-15 “El Codís 1” del POUM de Mollerussa. Es
fa constar expressament, que l’aprofitament corresponent a l’esmentada ocupació a la qual
tenen dret els diversos propietaris, resta pendent de consolidació definitiva a través de
l’adjudicació de les finques de resultat mitjançant el corresponent projecte de reparcel·lació.
La determinació de l’aprofitament urbanístic dels terrenys objecte d’aquest Conveni, per tal
de poder procedir a la seva correcta inscripció, es detallen en el següent quadre en forma de
percentatges respecte l’aprofitament total del Sector SUBd-15.
De conformitat amb l’informe emès per l’Arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, el
senyor Carles Guerrero, els terrenys estan inclosos dins del sector SUBd-15 “Partida el Codís
1” al qual, segons les determinacions contingudes a la fitxa urbanística inclosa al POUM
vigent (aprovació definitiva 26/02/2009) li correspon una edificabilitat bruta total de
0,70 m2st/m2s, dels quals 0,65 m2st/m2s corresponen a edificabilitat bruta residencial i
0,05 m2st/m2s a edificabilitat bruta complementària. Conseqüentment, l’aprofitament
urbanístic atribuïble a cada una de les Finques, és el que consta en el següent quadre, en
concret, en la columna “Edificabilitat bruta total m2st”:
Parcel·la

Finca

Referència cadastral

Titular

2

registral
374

25172A003000020000SJ

3
4
5

540
810
3530

25172A003000030000SE
25172A003000040000SS
25172A003000050000SZ

12

2322

25172A003000120000SA

11
10

2592
406

25172A003000110000SW
25172A00300010000SH

136

3238

25172A003001360000SH

150

3237

25172A003001500000SL

GARROFE ROCA
SA
FINSERVEI SA
R Llovera
Domingo
i
Maria Puig
Palmira Miró i
altres
EUROCATALANA
J D Martinez i
Maria D Falip
José Anaya i
Maria Quirós
Juan Coll

Superfície
afectada
m2s
1.611,07

Edificabilitat
bruta total
m2st
1.127,74

Valoració
rendiment
anual €
281,80

266,17
1.454,51

186,31
1.018,15

46,56
254,41

413,07

289,14

72,25

720,81
1.238,80

504,56
867,16

126,08
216,68

508,82

356,17

89,00

334,23
451,23

233,96
315,86

58,46
78,93
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4. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 2 “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA

TRAVESSERA DE DOMÈNEC CARDENAL”. FASE 1. PLA DE BARRIS I FASE
2: PMU-8.
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 Bàsic i d’Execució de la Travessera de Domènec
Cardenal. Fases 1: Pla de Barris i Fase 2:PMU-8 .
”.
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 65.489,69€
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra Sra. Núria Polo
conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU.

amb el

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.

5. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 3 OBRA: “AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI

MUNICIPAL DE MOLLERUSSA. FASE 6-B”.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Ampliació del cementiri municipal de Mollerussa. Fase 6-B .
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 19.503,45 €
Exercici econòmic: 2018
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres Sra. Aroa Guardiola i
Jordi Capell amb el conforme de l’adjudicatari, AUFACE SL.
Vist l’informe d’Intervenció i, en el seu cas, els reparaments que hi consten 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. CORRECCIÓ ERRADES EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE

D’URBANITZACIÓ DE LA VILA-CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA DE
BARRIS FASE 2A.
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Exposició de fets:
I. En la data 8 de novembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA-CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 2A, redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de
Mollerussa.
II. En la data 19 de novembre de 2018, el Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell, actuant com a coordinador de les obres incloses en el projecte de
Pla de Barris i la Sra. Cristina Clotet Torres, directora facultativa de les obres, han emès un
informe tècnic en el que es posa de manifest l’existència de dues errades en l’informe tècnic
de data 31.10.2018 en el que s’exposen les raons justificatives de la necessitat de
modificació del projecte esmentat.
Fonaments de dret:
I. Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
II. Atès que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon
a l’òrgan que els ha dictat”.
III. Vist l’acord plenari de 29 de juny de 2018, de delegació a la Junta de govern de les
prerrogatives com a òrgan de contractació pel que fa referència als contractes administratius
que tenen per objecte l’execució de les obres de l’Àmbit Pla de barris. Fase 2a.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat
dels membres presents ACORDA:
Primer. RECTIFICAR les errades posades de manifest en l’expedient de MODIFICACIÓ
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA-CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀMBIT PLA
DE BARRIS FASE 2A, derivades de les errades existents en l’informe tècnic justificatiu de
la necessitat de modificació del projecte, en els termes següents:
On hi diu:
“...//...”
Primer. Aprovar el PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA
(FASES 1, 2 I 3). ÀBMIT PLA DE BARRIS FASE 2, redactat per tècnics competents per
encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, el qual pressupost d’execució per contracta
ascendeix a la quantia de 2.947.647,91 €.
La modificació del projecte comportarà la modificació dels contractes amb l’abast i quanties
que s’especifiquen en l’informe tècnic, en els termes següents:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1 Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU








Tipus de modificació:
a) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit
afectat
per les obres.
b) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.
Pressupost inicialment adjudicat: 1.308.401,55 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació 1 (Jacint Verdaguer): 87.405,76 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació 2: 250.815,09 € (IVA inclòs)
Import total obra a executar: 1.646.622,4 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 25,85 %

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 i 3
Empresa adjudicatària: SERBONIU, SL







Tipus de modificació:
a) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit
afectat
per les obres.
b) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.
Pressupost inicialment adjudicat: 889.101,72 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació 1: 107.303,14 € (IVA inclòs)
Import total obra a executar: 996.404,86 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 12,06 %

Un cop efectuades les modificacions esmentades, l’import total de les despeses relatives a
totes les fases (1, 2 i 3) ascendeix a la quantia de 2.643.027,26 €. Tenint present que el
pressupost inicial ascendia a la quantia de 2.468.933,16 €, suposa un increment del 6,59 %.
“...//...”
Hi ha de dir:
“...//...”
Primer. Aprovar el PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA
(FASES 1, 2 I 3). ÀBMIT PLA DE BARRIS FASE 2, redactat per tècnics competents per
encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, el qual pressupost d’execució per contracta
ascendeix a la quantia de 2.628.908,90 €.
La modificació del projecte comportarà la modificació dels contractes amb l’abast i quanties
que s’especifiquen en l’informe tècnic, en els termes següents:
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1
Empresa adjudicatària: CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
• Tipus de modificació:
a) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit afectat
per les obres.
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b) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat
• Pressupost inicialment adjudicat: 1.308.401,55 € (IVA inclòs)
• Pressupost de la modificació 1 (Jacint Verdaguer): 87.405,76 € (IVA inclòs)
• Pressupost de la modificació 2: 236.709,35 €
• Import total obra a executar: 1.632.516,66 €
• Alteració del preu: 24,77%
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3
Empresa adjudicatària. SERBONIU, SL
• Tipus de modificació:
a) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit afectat
per les obres.
b) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.
• Pressupost inicialment adjudicat: 889.101,72 € (IVA inclòs)
• Pressupost de la modificació: 107.290,52 € (IVA inclòs)
• Import total obra a executar. 996.392,24 € (IVA inclòs)
• Alteració del preu: 12,07%
Un cop efectuades les modificacions esmentades, l’import total de les despeses relatives a
totes les fases (1, 2 i 3) ascendeix a la quantia de 2.628.908,90 €. Tenint present que el
pressupost inicial ascendia a la quantia de 2.468.933,16 €, suposa un increment del
6,59%.”
“...//...”
Segon. Donar trasllat del present acord als serveis municipals competents, amb anotació de
la rectificació a l’expedient corresponent.”

7. EXPEDIENT

DE CONTRACTACIÓ MENOR
LLOGUER GARLANDES NADALENQUES.

DE

SUBMINISTRAMENT:

L’objecte de la present contractació és el lloguer de garlandes nadalenques per a la
decoració dels espais públics i el balcó de l’edifici consistorial durant les Festes de Nadal.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
31522000-1 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, el contracte es pot considerar
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.
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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 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 es realitzarà una intervenció en el reconeixement de l’obligació i
un control de legalitat.
De conformitat amb allò establert a l’article 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de
l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les
regles generals de contractació pública, i que els contractistes no han subscrit més
contractes menors amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia
de 15.000 euros, dins del vigent exercici pressupostari.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del lloguer per part de
S. GARRALON, SLU amb el NIF B-25774506. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació 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 el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
LLOGUER DE GARLANDES NADALENQUES. 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 S.
GARRALON, SLU amb el NIF B-25774506, en els termes que s’indiquen seguidament:


La retribució del contracte: 15.881,20 IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
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 del contracte coincidirá amb la de les Festes de Nadal.



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.
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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.”

8. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DEL

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA
DE BARRIS FASE 2.
Exposició de fets:
I. En la data 8.11.2018, el ple de l’Ajuntament va aprovar el PROJECTE MODIFICAT
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀBMIT PLA DE BARRIS FASE 2,
redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, en base a
l’informe tècnic emès en la data 31.10.2018, el qual posa de manifest les raons justificatives
de la necessitat de modificació del contracte.
II. En la data 13.11.2018, ha estat posada a disposició la notificació de l’acord plenari i
atorgat el termini d’audiència de tres dies hàbils a les empreses contractistes així com als
redactors dels projectes inicialment redactats, posant-los de manifest el projecte modificat
conforme allò que estableix l’art. 242.4 de la LCSP. Transcorregut el termini atorgat, no ha
estat formulada cap consideració al respecte ni manifestada oposició a l’expedient tramitat.
III. En la data 19.11.2018, el Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, actuant com a coordinador de les obres incloses en el projecte de Pla de Barris i
la Sra. Cristina Clotet Torres, directora facultativa de les obres, han emès un informe tècnic
en el que es posa de manifest l’existència de dues errades en l’informe justificatiu de la
necessitat de modificació del contracte.
Fonaments de dret:
I. La proposta de modificació es fonamenta en l’article 205 de la LCSP, el qual estableix que
les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars (…), només
es podran realizar quan es compleixin els següents requisits:
Que trobi la seva justificació en algun dels següents supòsits:
a) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit
afectat per les obres.
b) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.
-

Que les modificacions es limitin a introduir les variacions estrictament indispensables per
a respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
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II. L’article 242 de la LCSP, atenent a què es tracta d’un contracte d’obres, estableix que el
procediment a seguir per l’aprovació de la modificació del contracte requerirà que el director
facultatiu de l’obra que consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els
requisits legals, sol.liciti a l’òrgan de contractació autorització per a iniciar el corresponent
expedient, que se substanciarà de la forma següent:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
III. Vist l’acord plenari de data 29 de juny de 2018, de delegació de les prerrogatives com a
òrgan de contractació a la Junta de govern, pel que fa referencia als contractes l’objecte dels
quals son les obres d’urbanització de l’àmbit de la Vila Closa de Mollerussa.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats; vistos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern perquè atesa la delegació efectuada per acord plenari de data
29 de juny de 2018, adopti els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la MODIFICACIÓ NÚMERO 1 del contracte que té per objecte
l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASES 2 I 3. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 2, formalitzat amb l’empresa SERBONIU, SL, amb càrrec al vigent
pressupost municipal.
La modificació contractual, atès l’expedient tramitat, s’adjudica al contractista principal,
SERBONIU, SL, en els termes següents:

Tipus de modificació:
a) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit
afectat per les obres.
b) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.

Pressupost inicialment adjudicat: 889.101,72 € (IVA inclòs)

Pressupost de la modificació 1: 107.290,52 € (IVA inclòs)

Import total obra a executar: 996.392,24 € (IVA inclòs)

Alteració del preu: 12,07 %
La resta del contracte formalitzat en la data 17 de maig de 2018, resta subsistent i amb
plens efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pel
present expedient.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa contractista, requerint-la perquè en el termini de
quinze (15) dies posteriors a la recepció de la notificació de l’acord de modificació, concorri
a la formalització de la modificació en document administratiu, i complementi la
garantia inicialment aportada per l’import de 4.433,49 € equivalent al 5% del pressupost
de la modificació IVA exclòs, de conformitat amb allò establert als articles 203.3, 153 i
109.3 de la LCSP.
Tercer. Publicar un anunci de modificació del contracte al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa en el termini de màxim de cinc (5) dies des de l’aprovació de la
mateixa, conforme allò que estableix l’art. 207.3 de la LCSP.
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Quart. Facultat al senyor alcalde per a signar tots els documents necessaris per al
desenvolupament d’aquest acord.
Cinquè. Informar del present acord a la propera Comissió Informativa General i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.”

9. MODIFICACIÓ

NÚM.2 DEL CONTRACTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE
BARRIS. FASE 2.

Exposició de fets:
I. En la data 8.11.2018, el ple de l’Ajuntament va aprovar el PROJECTE MODIFICAT
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASES 1, 2 I 3). ÀBMIT PLA DE BARRIS FASE 2,
redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, en base a
l’informe tècnic emès en la data 31.10.2018, el qual posa de manifest les raons justificatives
de la necessitat de modificació del contracte.
II. En la data 13.11.2018 ha estat posada a disposició la notificació de l’acord plenari i
atorgat el termini d’audiència de tres dies hàbils a les empreses contractistes, així com als
redactors dels projectes inicialment redactats, posant-los de manifest el projecte modificat
conforme allò que estableix l’art. 242.4 de la LCSP. Transcorregut el termini atorgat, no ha
estat formulada cap consideració al respecte ni manifestada oposició a l’expedient tramitat.
III. En la data 19.11.2018, el Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell Comarcal del
Pla d’Urgell, actuant com a coordinador de les obres incloses en el projecte de Pla de Barris i
la Sra. Cristina Clotet Torres, directora facultativa de les obres, han emès un informe tècnic
en el que es posa de manifest l’existència de dues errades en l’informe justificatiu de la
necessitat de modificació del contracte.
Fonaments de dret:
I. La proposta de modificació es fonamenta en l’article 205 de la LCSP, el qual estableix que
les modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars (…), només
es podran realizar quan es compleixin els següents requisits:
Que trobin la seva justificació en algun dels següents supòsits:
c)

Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit
afectat per les obres.
d) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.
-

Que les modificacions es limitin a introduir les variacions estrictament indispensables per
a respondre a la causa objectiva que la faci necessària.

II. L’article 242 de la LCSP, atenent a què es tracta d’un contracte d’obres, estableix que el
procediment a seguir per l’aprovació de la modificació del contracte requerirà que el director
facultatiu de l’obra que consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els
requisits legals, sol.liciti a l’òrgan de contractació autorització per a iniciar el corresponent
expedient, que se substanciarà de la forma següent:
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a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
III. Vist l’acord plenari de data 29 de juny de 2018, de delegació de les prerrogatives com a
òrgan de contractació a la Junta de govern, pel que fa referencia als contractes
administratius que tenen per objecte l’execució de les obres de l’Àmbit Pla de barris. Fase
2a.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats; vistos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern perquè atesa la delegació efectuada per acord plenari de data
29 de juny de 2018, adopti els següents ACORDS:
Primer. Autoritzar la MODIFICACIÓ NÚMERO 2 del contracte que té per objecte
l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASE 1. ÀMBIT PLA DE
BARRIS FASE 2, formalitzat amb l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, amb
càrrec al vigent pressupost municipal.
La modificació contractual, atès l’expedient tramitat, s’adjudica al contractista principal,
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, en els termes següents:

Tipus de modificació:
c) Obres addicionals inicialment no previstes per tal de prestar nous serveis a l’àmbit
afectat per les obres.
d) Circumstàncies sobrevingudes al llarg dels treballs que no era possible preveure amb
anterioritat.

Pressupost inicialment adjudicat: 1.308.401,55 € (IVA inclòs)

Pressupost de la modificació 1 (Jacint Verdaguer): 87.405,76 € (IVA inclòs)

Pressupost de la modificació 2: 236.709,35 € (IVA inclòs)

Import total obra a executar: 1.632.516,66 € (IVA inclòs)

Alteració del preu: 24,77 %
La resta del contracte formalitzat en la data 17 de maig de 2018, resta subsistent i amb
plens efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagi estat objecte de modificació pel
present expedient.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa contractista, requerint-la perquè en el termini de
quinze (15) dies posteriors a la recepció de la notificació de l’acord de modificació, concorri
a la formalització de la modificació en document administratiu, i complementi la
garantia inicialment aportada per l’import de 9.781,38 € equivalent al 5% del pressupost
de la modificació IVA exclòs, de conformitat amb allò establert als articles 203.3, 153 i
109.3 de la LCSP.
Tercer. Publicar un anunci de modificació del contracte al Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa en el termini de màxim de cinc (5) dies des de l’aprovació de la
mateixa, conforme allò que estableix l’art. 207.3 de la LCSP.
Quart. Facultat al senyor alcalde per a signar tots els documents necessaris per al
desenvolupament d’aquest acord.
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Cinquè. Informar del present acord a la propera Comissió Informativa General i donar-ne
trasllat als serveis municipals competents.”

10. EXPEDIENT

DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT
INSTAL.LACIÓ D’UN NOU EQUIP SAI CORPORATIU.

I

L’objecte de la present contractació és el subministrament i la instal·lació d’un nou equip SAI
(Sistema d’alimentació Ininterrompuda) que protegeix tots els equips informàtics de la
corporació, així com el canvi de la seva ubicació, atès que segons informe de l’àrea de noves
tecnologies, l’actual necessita un canvi de bateries i una reparació d’un import superior a
l’adquisició d’un de nou. A més, la ubicació actual del mateix no és la idònia ja que la sala és
petita i no evacua la temperatura de l’equip, fet que provoca més avaries de l’habitual.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP. L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
30211200-3 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’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.
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 del subministrament
per part de BINARI TIC, SL amb el CIF B25715160, el qual disposa de la capacitat d’obrar i
habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria
d’urbanisme i contractació, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte el
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN NOU EQUIP SAI CORPORATIU.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de
l’empresa BINARI TIC, SL amb el CIF B25715160 en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 12.354,45 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del
servei/subministrament en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
factura per l’òrgan competent.



La durada del contracte:
El subministrament s’ha d’executar en el termini màxim de dos mesos.



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.

11. EXPEDIDENT

DE
CONTRACTACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
DE
PAVIMENT PER COBRIR LES NECESSITATS DE REPARACIÓ I
MANTENIMENT DE LA VILA CLOSA. ADJUDICACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 10 d’octubre de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT DE PAVIMENT PER COBRIR LES
NECESSITATS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA VILA CLOSA, mitjançant el
procediment negociat sense publicitat i la tramitació administrativa ordinària, amb pluralitat
de criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el procediment.
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II. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 168.c) apartat 2on de la LCSP, l’òrgan de
contractació va invitar a presentar oferta a l’empresa ACCES SAFETY, SL la qual va
presentar-la dins del termini establert (NRE 2018/10804, de data 29.10.2018).
III. En la data 5.11.2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a
l’obertura del SOBRE NÚM. 1 i qualificar la documentació administrativa, declarant la seva
admissió atès que s’acreditava el compliment dels requisits previs assenyalats a l’article 140
de la LCSP. El mateix dia i també en reunió de caràcter intern, la Mesa efectuà l’obertura del
SOBRE NÚM. 2 que conté la documentació avaluable de forma automàtica. Constatat per
part de la Mesa l’adequació de la mateixa a allò establert al PCAP i PPT, es va proposar
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ACCES SAFETY, SL per l’import de 25.743,96
€ (IVA inclòs), sense procedir a la negociació del preu a l’empara d’allò establert a la
clàusula 22 del PCAP, elevant l’acord a l'òrgan de contractació als efectes de procedir a
l’adjudicació del contracte.
IV. En la data 8.11.2018, la Junta de Govern va acordar requerir a l’empresa proposada com
a adjudicatària, perquè presentés en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del
següent al que rebés el requeriment, la documentació establerta a la clàusula 18 del Plec de
les administratives particulars, acreditativa del compliment dels requisits previs per
contractar amb a l’administració.
VI. En la data 23.11.2018 (NRE 2018/11.828), ha tingut entrada en aquest Ajuntament la
documentació requerida per part de l’empresa ACCES SAFETY, SL, constatant-se pels
serveis municipals competents, el compliment adequat del requeriment efectuat.
Fonaments de dret:
La clàusula 22.3 del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa licitadora la
documentació requerida, aquesta es qualificarà per part dels serveis municipals compentets.
Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter
esmenable, se li comunicarà perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils. En el cas de que la documentació es qualifiqui de correcta, la clàusula 23 del PCAP
estableix que l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins del termini no superior
a cinc (5) dies a favor del licitador proposat com a adjudicatari.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:

Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del SUBMINISTRAMENT DE
PAVIMENT PER COBRIR LES NECESSITATS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA
VILA CLOSA a favor de l’empresa ACCES SAFETY, SL, de conformitat amb la proposta
presentada i acceptada per l’Ajuntament, en les termes següents:

1. Oferta econòmica: 25.743,96 € IVA inclòs
2. Termini de garantia: 1 any
Segon. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i publicar-lo en el Perfil del contractant
de l’Ajuntament de Mollerussa dins del termini de quinze dies hàbils, d’acord amb allò
establert a l’article 151.1 de la LCSP.
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Tercer. L’adjudicatari haurà de concórrer a la formalització del contracte en document
administratiu, no més tard de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el que rebi la
notificació del present acord d’adjudicació, per la qual cosa l’Ajuntament se’l requerirà a tal
efecte. No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la prèvia formalització, atès allò
que estableix l’article 153.6 de la LCSP.
Quart. Publicar la formalització del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa, en un termini no superior a quinze dies hàbils després del perfeccionament, de
conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
Cinquè. 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.

12. SOL·LICITUD TALENT ESPORTS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER

UTILIZAR EL PAVELLÓ I.PERAIRE PEL CAMPUS DE NADAL.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Adrià Gabernet, en representació de
TALENT ESPORTS, en què demanen autorització per utilitzar el pavelló Ignasi Peraire els
dies 27 i 28 de desembre de 2018 i els dies 2,3 i 4 de gener de 2019, de les 8.30 h fins a les
13.30h,per realitzar-hi un Campus de Nadal.
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 TALENT ESPORTS la utilització del pavelló Ignasi Peraire els dies 27 i
28 de desembre de 2018 i els dies 2,3 i 4 de gener de 2019, de les 8.30 h fins a les
13.30h,per realitzar-hi un Campus de Nadal, 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.”
13. SOL·LICITUD

ESCOLA VEDRUNA EL CARME MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL TEATRE DE L’AMISTAT ELS
DIES 29 I 30 DE GENER DE 2019 I 1 DE FEBRER DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Gemma Majoral, en representació de
l’Escola Vedruna El Carme Mollerussa, en què demanen la utilització del Teatre l’Amistat els
dies 29 i 30 de gener de 2019 i 1 de febrer de 2019, per realitzar-hi una cantata.
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.
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Vedruna El Carme Mollerussa, la utilització del Teatre l’Amistat
per realitzar-hi una cantata, el dies següents:
-

Dia 29 de gener: de 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 16:00
Dia 30 de gener: de 9:30 a 13:00 i de 15:00 a 17:30
Dia 1 de febrer: de 9:30 a 23:30

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

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

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

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

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

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.

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

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.

Condicions específiques:
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Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
S’haurà de respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tènica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.
Està prohibit fumar en tot el recinte i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i el BIES
En cas de d’emergència trucar al 112.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Tenir localitzada una farmaciola.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14. SOL·LICITUD JARC, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA

SALA 2 DE L’AMISTAT EL DIA 17 DE GENER DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Segura, en representació de
JARC, en què demana autorització per utilitzar la sala 2 de l’Amistat el dia 17 de gener, a
partir de les 17.00h, per realitzar-hi una xerrada formativa joves.
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 JARC, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 17 de gener, a partir
de les 17.00h, per realitzar-hi una xerrada formativa joves.
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
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activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells
col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius,
associacions culturals o recreatives, etc...).
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

Tindre localitzada una farmaciola

Tindre localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Prohibit fumar.

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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15. SOL·LICITUD SRA. MAIRA CORTADA EN REPRESENTACIÓ DE PFI PTT DE

MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UNA PARADA AL
RECINTE DEL MERCAT SETMANAL EL 12 DE DESEMBRE DE 2018.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maira Cortada, en representació de PFI PTT DE
MOLLERUSSA, en què demana autorització per muntar una parada per a la venda de
productes elaborats per l’alumnat, per col·laborar amb la Marató TV3, al recinte del mercat
setmanal, el dia 12 de desembre de 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Maira Cortada, en representació de PFI PTT DE MOLLERUSSA, en
què demana autorització per muntar una parada per a la venda de productes elaborats per
l’alumnat, per col·laborar amb la Marató TV3, al recinte del mercat setmanal, el dia 12 de
desembre de 2018.
El lloc d’ubicació serà a la parada del Canal núm. 097 de 7,30m, al costat del Jutjat.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”

16. SOL·LICITUD

SRA. LAURA LÓPEZ EN REPRESENTACIÓ D’ UEC
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UNA PARADA AL
RECINTE DEL MERCAT SETMANAL EL 12 DE DESEMBRE DE 2018.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Laura López, en representació de d’UDEC
MOLLERUSSA, en què demana autorització per muntar una parada per a la venda de
productes per col·laborar amb la Marató TV3, al recinte del mercat setmanal, el dia 12 de
desembre de 2018.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Laura López, en representació de d’UDEC MOLLERUSSA, en què
demana autorització per muntar una parada per a la venda de productes per col·laborar amb
la Marató TV3, al recinte del mercat setmanal, el dia 12 de desembre de 2018.
El lloc d’ubicació serà a la parada del Canal núm. 107 de 8m, al costat de la passarel·la.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.”
17. SOL·LICITUD

DEPARTAMENT
DE
SALUT,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR
MAMOGRAFIES 5 DE DESEMBRE DE 2018.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació de
la Regió Sanitària de Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mama el dia 5 de desembre de
2018 (Exp. UEP/A/2018/185).
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació de la Regió Sanitària de
Lleida, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per realitzar mamografies
per la detecció precoç del càncer de mama el dia 5 de desembre de 2018 (Exp.
UEP/A/2018/185).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

18. SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ TALMA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ

PER UTILITZAR UN ESPAI PER IMPARTIR FORMACIÓ DIFERENTS DIES
DE NOVEMBRE DE 2018 FINS AL DIA 27 DE GENER DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Antoni Mateus en representació de
l’ASSOCIACIÓ TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES, en què demana autorització per
un espai per impartir formació de dilluns a divendres en horari de 9:00 a 14:00 des del 26
de novembre de 2018 fins al dia 27 de gener de 2019, per desenvolupar el projecte Noves
Oportunitats al Pla d’Urgell i les Garrigues.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 28.11.2018 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat aquesta Alcaldia, en desplegament de les facultats legalment conferides, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ASSOCIACIÓ TALMA, SERVEI I SUPORT A LES PERSONES, la
utilització de la sala 5 del Teatre de l’Amistat per impartir formació de dilluns a divendres en
horari de 9:00 a 14:00 des del 26 de novembre de 2018 fins al dia 27 de gener de 2019,
per desenvolupar el projecte Noves Oportunitats al Pla d’Urgell i les Garrigues.
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,
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artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

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

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

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

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de respectar l’aforament total de 680 persones (551 cadires i 129 resta),
segons el que s’estableix a 7.3.4.3. de la memòria tècnica de protecció contra
incendis.

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

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del
teatre.
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En cas de d’emergència trucar al 112.
En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat.
Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19. SOL·LICITUD UGT (FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGRO),

EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL
CENTRE CULTURAL EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2018.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Narcís Tella Tomàs, en
representació d’UGT (FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGRO), en què
demana autorització per utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 1 de
desembre de 2018, de les 10.30h fins a les 13.00h, per realitzar-hi una assemblea
de treballadors.
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, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de
Cultura, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a UGT (FEDERACIÓ D’INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓ I AGRO), la
utilització de la la sala d’actes del Centre Cultural el dia 1 de desembre de 2018, de
les 10.30h fins a les 13.00h, per realitzar-hi una assemblea de treballadors..
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.
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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.
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Condicions específiques:
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions
i de la seguretat en els actes.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al
112.
 Està prohibit fumar.
 S’haurà de respectar l’aforament total.
 S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
20. SOL·LICITUD D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL EL DIA 11 DE

DESEMBRE DE ALBADA (ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL),
EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA 2018.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de
l’ALBADA , en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions del Centre Cultural
el dia 11 de desembre de 2018, per realitzar-hi la celebració de la torronada.
També demana 15 taules i 90 cadires.
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’Associació de dones del Pla d’Urgell (ALBADA), la utilització de la sala
d’exposicions del Centre Cultural el dia 11 de desembre de 2018, per realitzar-hi la
celebració de la torronada.
S’acorda facilitar-los 15 taules i 90 cadires.
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 extintors.

Respectar l’aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

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

21. SOL·LICITUD AFA MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER

UTILITZAR EL TEATRE DE L’AMISTAT EL DIA 17 DE FEBRER DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Artigas, en representació de l’AFA
MOLLERUSSA, en què demanen la utilització del Teatre l’Amistat el dia 17 de febrer de 2019,
per celebrar el 2n aniversari de la creació de l’AFA d’Alzheimer Mollerussa.
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, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AFA MOLLERUSSA, en què demanen la utilització del Teatre l’Amistat
el dia 17 de febrer de 2019, per celebrar el 2n aniversari de la creació de l’AFA d’Alzheimer
Mollerussa.
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
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

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

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.

L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tènica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Està prohibit fumar en tot el recinte i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i el BIES

En cas de d’emergència trucar al 112.

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

En cas d’emergència seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Tenir localitzada una farmaciola.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
22. SOL·LICITUD SR. JOAN SOLSONA VAL, PER A LA CONCESSIÓ DRETS

FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.070 FILA 4ª, ZONA 6 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
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S’examina la petició presentada per Joan Solsona Val, vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3070 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3070

Joan Solsona Val

514,00

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
23. SOL·LICITUD

SRA. MARIA JOSE MONTILLA PRIETO, PER A LA
CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 2.990 FILA 4ª, ZONA 6
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.

S’examina la petició presentada per Maria José Montilla Prieto, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2990 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2990

M.Jose Montilla Prieto

514,00

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
24. SOL·LICITUD SRA. ROSA VAL VILADROSA, PER A LA CONCESSIÓ DRETS

FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.186 FILA 4ª, ZONA 7 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
S’examina la petició presentada per Rosa Val Viladrosa, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3186 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3186

Rosa Val Viladrosa

609,93

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
25. SOL·LICITUD SR. FRANCISCO PLANA MAQUEDA, PER A LA CONCESSIÓ

DRETS FUNERARIS NÍNXOL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

NÚM.

3.006

FILA

4ª,

ZONA

6

DEL

S’examina la petició presentada per Francisco Plana Maqueda, vers l’adquisició de concessió
de drets funeraris sobre el nínxol núm. 3006 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol
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3006

4ª

Francisco Plana Maqueda

514,00

7,39

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

26. SOL·LICITUD SRA. MERCE CERVELLÓ ALCÓN, PER A LA CONCESSIÓ

DRETS FUNERARIS NÍNXOL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

NÚM.

3.002

FILA

4ª,

ZONA

6

DEL

S’examina la petició presentada per Merce Cervello Alcon, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3002 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3002

Merce Cervello Alcon

514,00

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

27. SOL·LICITUD SR. DIEGO NUÑEZ LUNA, PER A LA CONCESSIÓ DRETS

FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.246 FILA 4ª, ZONA 7 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
S’examina la petició presentada per Diego Nuñez Luna, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3246 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
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Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3246

Diego Nuñez Luna

609,93

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

28. SOL·LICITUD SRA. EMILIA ROSALES ALARCON, PER A LA CONCESSIÓ

DRETS FUNERARIS NÍNXOL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

NÚM.

3.034

FILA

4ª,

ZONA

6

DEL

S’examina la petició presentada per Emilia Rosales Alarcon, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 3034 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3034

Emilia Rosales Alarcon

514,00

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
29. SOL·LICITUD

SR. JOAN BUCUR, PER A LA CONCESSIÓ DRETS
FUNERARIS NÍNXOL NÚM. 3.038 FILA 4ª, ZONA 6 DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.
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S’examina la petició presentada per Joan Bucur, vers l’adquisició de concessió de drets
funeraris sobre el nínxol núm. 3038 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

3038

Joan bucur

514,00

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.
30. SOL·LICITUD SR. FRANCISCO MOYA QUIROS, PER A LA CONCESSIÓ

DRETS FUNERARIS NÍNXOL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

NÚM.

2.734

FILA

4ª,

ZONA

5

DEL

S’examina la petició presentada per Francisco Moya Quiros, vers l’adquisició de concessió de
drets funeraris sobre el nínxol núm. 2734 fila 4ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets
funeraris sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament
es relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.

Titular/concessionari

Import

Títol

2734

Francisco Moya Quiros

514,00

7,39

4ª

Segon.- Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar
el lliurament del títol acreditatiu.
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La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

31. SOL·LICITUD DE LA SRA. ASCENSION RUBIO SERRANO, DEMANANT

AUTORITZACIÓ TRANSLACIÓ RESTES DEL NÍNXOL 2.206 FILA 4ª AL
3.579 FILA 1ª DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
S’examina la sol·licitud presentada per la Sra. Ascension Rubio Serrano, a fi i efecte de
procedir a la translació de les restes del nínxol núm. 2.206, fila 4a. al nínxol núm. 3.579, fila
1a. del cementiri municipal.
Vista la sol·licitud i atès que s’acredita que el trasllat de les restes s’efectua dins del mateix
cementiri i la inhumació està realitzada fa més de dos anys, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres
ACORDA:
Primer.- Autoritzar la translació de les restes del nínxol núm. 2.206, fila 4a. al nínxol núm.
3.579 fila 1a. del cementiri municipal.
Segon.- En les operacions corresponents a la translació de despulles s’entendran d’aplicació
directa les disposicions vigents en matèria de policia sanitari-mortuòria.
Els serveis indicats meritaran les taxes fixades en l’ordenança fiscal núm. 12.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada.
La Corporació resoldrà el que estimi més adient als interessos municipals.

32. OFERIMENT DE LA

SRA. ASCENSION RUBIO SERRANO, ADQUISICIÓ
DELS DRETS FUNERARIS DELS NÍNXOL NÚM. 2.206 FILA 4ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ascensció Rubio Serrano, en què ofereix a
l’Ajuntament l’adquisició del drets del nínxol núm. 2.206, fila 4ª del Cementiri Municipal.
Examinada la proposta de la persona interessada, atès que s’acredita que l’esmentat nínxol
es troben lliures de restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
Regidoria de Serveis Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Acceptar l’oferiment presentat i adquirir a la titular Ascensció Rubio Serrano el
nínxol núm. 2.206 fila 4ª del Cementiri Municipal pel preu establert en les Ordenances
Fiscals vigents.
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Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre, així com la baixa en el padró fiscal corresponent.

33. DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS. RELACIÓ 9/2018.

Vista la relació núm. 9/2018 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 12
expedients i que importa la quantitat de 1.196,06 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 9/2018, autoritzant, en el seu cas, la devolució
preceptiva, o desestimació si procedeix.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació
de liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió
Tributària i Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les
persones interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb oferiment
dels recursos legals adients.
Quart.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
34. CONNEXIONS

I SUBMINISTRAMENTS

D’AIGUA POTABLE.

RELACIÓ

2018/27.
Vista la relació núm. 2018/27 de les sol·licituds de connexió i subministrament
d’aigua potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada
pel servei de gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 10 expedients i que
importa la quantitat 756,98 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a
la relació número 2018/27, corresponent al període entre els dies 12 al 18 de
novembre de 2018.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa
pel subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels
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conceptes i imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han
de satisfer els titulars (obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa
gestora del servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
35. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS. RELACIÓ 10/2018.

Vista la relació núm. 10/2018 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 2
expedients i que importa la quantitat de 3.612,25 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i
següents del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò
que s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes
tributaris que figuren en els expedients inclosos en la relació número 10/2018, així
com la determinació del nombre de quotes, import del principal i dels interessos de
demora i dates de venciments, que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats
tributaris beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació
indicada anteriorment, amb determinació individualitzada de la referència a
l’objecte tributari de què es tracta, nombre de quotes, import del principal i dels
interessos de demora i dates dels venciments, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
36. ANUL·LACIONS DE TAXES (OAGRTL). RELACIÓ 6/2018.

Vista la relació núm. 6/2018, d’anul·lacions de liquidacions de taxes quina
recaptació està delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, presentada per
l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, que inclou 10 expedients i que importa la
quantitat de 1.924,36 €.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es
proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar l’anul·lació de les liquidacions de taxes que figuren en els
expedients inclosos en la relació número 6/2018.
Segon.- Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació
de liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió
Tributària i Recaptació.
Tercer.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les
persones interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb
comunicació individualitzada, en el seu cas, de la referència del concepte tributari
objecte d’anul·lació, nova liquidació si així procedeix i terminis de pagament en
voluntària, i amb oferiment dels recursos legals adients.
Quart.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als
efectes oportuns.
37. PADRÓ MERCAT SETMANAL DESEMBRE 2018.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de desembre de 2018, per
un import de 6.851,96 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, acorda:
Primer.de 2018.

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de desembre

Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi efecte
que es procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

38. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 41/2018.
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 352.286,42
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Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 29 de novembre existeixen 247
factures sense consignació pressupostaria per import global de 99.199,11€.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar
352.286,42€.

la

relació

de

factures

número

41/2018,

per

import

global

de

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.
39.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta
dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
39.1.- INSTAR ALS SERVEIS DE L’AJUNTAMENT QUE ADOPTIN LES MESURES
OPORTUNES PER DETERMINAR LA RESPONSABILITAT DEL RETARD DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS
FASE 2A. EXP.
02/2018,
ADJUDICADES
A FAVOR
DE L’EMPRESA
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU.

Amb data de 10 de maig de 2018 es va acordar per la Junta de Govern, que
actuava com a òrgan delegat del Ple, ADJUDICAR el contracte que té per objecte
l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA
DE BARRIS FASE 2A. EXP. 02/2018, a favor de l’empresa CONSTRUCTORA DE
CALAF, SAU, de conformitat amb la proposta tècnica i en les termes següents:
1. Proposta econòmica: 1.308.401,55 € (IVA inclòs)
2. Termini d’execució: 5 mesos
3. Termini de garantia: 108 mesos
Amb data 19 d’octubre de 2018 i número de registre 2018/10453 l’empresa CALAF
CONSTRUCTORA ha presentat un escrit en el qual sol·licita l’ampliació d’un mes
addicional al termini d’obres establert al contracte, la qual cosa significaria que
atès que l’acta de comprovació del replanteig es va signar amb data 21 de maig i
per tant les obres haurien d’haver finalitzat el 21 del mes en curs, es proposa
allargar-les fins el 21 de novembre.
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Per acord de junta de govern de 25 d’octubre de 2018 es va acordar “acceptar
parcialment la sol·licitud presentada per l’empresa constructora de Calaf SAU, de
forma que pel que fa a la plaça de Manel Bertran, carrers de la Vila Closa i de
Jacint Verdaguer, els treballs han d’estar acabats al 31 del present mes d’octubre.
Mentre que les obres a la plaça Major i sortida de Manel Bertran al carrer de Ferrer
i Busquets es prorroga el termini d’execució del contracte fins al 15 de novembre
de 2018, data en la qual hauran d’estar finalitzades la totalitat de les obres”.
Havent finalitzat el termini de pròrroga del contracte de les obres atorgat, i vist
l’informe dels serveis de secretaria de data 23 d’octubre de 2018, que
expressament diu que “en el cas que el retard es consideri que es culpabilitat del
contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 193 de la LCSP
l’Ajuntament haurà d’optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs” es proposa l’adopció dels
següents acords:
Primer: Requerir als serveis tècnics municipals i a la direcció facultativa de les
obres D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE
2A. EXP. 02/2018, adjudicades a favor de l’empresa CONSTRUCTORA DE CALAF,
SAU que emetin informe sobre les circumstàncies concurrents en el cas, per
determinar les causes del incompliment del termini d’execució de les obres.
Segon: En el cas que es consideri que el retard és imputable al contractista, instar
als serveis de secretaria per que iniciïn expedient per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte,
IVA exclòs.

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