AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 24 de gener de dos mil dinou. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Josep Simó Ribera
i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Angel Lavin Llano, Sra. Dolors Bargalló
Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.

1.

07/02/2019 SECRETARI

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

Antoni Garcia Jiménez

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 1.303,21€.

07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.

ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient: 266/2018
Titular/peticionari: MARIA LLUÏSA VILALTA FORNS
Emplaçament: C/ LLUIS MILLET, 10
ICIO: 279,91
Taxa: 139,95
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 150,00

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Número d’Expedient: 01/2019
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Titular/peticionari: JORDI BARÓ POLA
Emplaçament: C/ PRESIDENT MAÇIA 13-15
ICIO: 12,00
Taxa: 12,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00

Antoni Garcia Jiménez
07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
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Número d’Expedient: 07/2019
Titular/peticionari: MARIA COLLADO UBACH
Emplaçament: AVINGUDA CATALUNYA, 49 2-3
ICIO: 0,00
Taxa: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Número d’Expedient: 08/2019
Titular/peticionari: JAVIER FORROLL REÑÉ
Emplaçament: C/FIRAL, 7
ICIO: 0,00
Taxa: 0,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Número d’Expedient: 09/2019
Titular/peticionari: JAVIER FORROLL REÑÉ
Emplaçament: C/FIRAL, 7
ICIO: 207,00
Taxa: 103,50
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Número d’Expedient: 12/2019
Titular/peticionari: C.P MONTSEC-BARCELONA
Emplaçament: C/ MONTSEC, 10
ICIO: 13,70
Taxa: 12,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Número d’Expedient: 18/2019
Titular/peticionari: SUBIROS HERNANDEZ ENRIC
Emplaçament: C/ NAVARRA, 1
ICIO: 321,10
Taxa: 160,55
Placa d’obres: 11,50
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 15.155,74

Josep Simo Ribera
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ANNEX II:
Sol·licituds d’obres denegades
Número d’Expedient: 166/2006
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Titular/peticionari: PLAURSA SA
Emplaçament: C/BARBENS (ENTRE C3 I C4)
Motivació: Atès tot el que s’ha dit fins ara, informem desfavorablement la sol·licitud de
pròrroga de la llicència d’obres per la construcció de set habitatges unifamiliars aparellats al
carrer Barbens, fins que no es modifiqui el termini fixat en l’apartat 3 de la disposició
transitòria primera de la llei 3/2012 de 22 de febrer de 2012.
ICIO: 0,00
Taxa: 30,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00

07/02/2019 SECRETARI

3.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. Llicències d'Obres 2019/6
PRESENTADA PER ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU, JOAN POUGET EN
REPRESENTACIÓ

Examinada la sol·licitud de llicència instada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SLU,
número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019-480 de data 10 de gener de
2019, per a l'execució de la següent obra:
Realitzar connexió subterrània en línia existent mitjançant dos empalmaments i nova estesa
de dos circuits fins a nova CDU a instal·lar, a l’avinguda de les Garrigues 4 Bis
PEM:1.047,96 €

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a. S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de claveguera, etc.,
s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i quedar en
perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
2a. Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció
de les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació
vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.
3a. El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és d’un mes. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a
l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les
obres no es podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva
execució.
4a. En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent llicència
específica.
5a. No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
.
o No obstant això la Junta de Govern acordarà allò que cregui més
convenient.
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Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:

1.047,96

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

20,96
12,00
32,96

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
Signatura 1 de 2
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Primer.- Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU. la llicència municipal
d’obres Llicències d'Obres 2019/6, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions
establertes amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de la llicència per l’import de 32,96
euros.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. Llicències d'Obres 2018/275
PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, SA.

Examinada la sol·licitud presentada per NEDGIA CATALUNYA, S.A. datada a Lleida el 11 de
desembre de 2018, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2018/13089 de data
19 de desembre de 2018, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
 Llicència d'Obres per a anul·lació d’escomesa al Carrer Ferran Puig, 14.
 PEM: 39,07€
El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a. Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control aplicable a les
obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan no és d’aplicació el
procediment general, si que cal prendre totes les mesures establertes reglamentàriament, i
recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per tal de no afectar les xarxes
de serveis soterrats.
2a. S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la rasa, es
determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització en vorera.
3a. La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un altre
servei existent.
4a. Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per les
obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de claveguera etc,
s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar les obres.
5a. El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins al
95 % del P.M. En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en
voreres 15cm gruix.
6a. El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a
l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les
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obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva
execució.
7a. Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan les
obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el seu cas, en
la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
8a. En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent llicència
específica.
9a. No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
10a. Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans de
cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de d’obra i un
tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de comprovació.

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2
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Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2018/275,
conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les
especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

39,07 €
0,78 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. Llicències d'Obres 2019/5
PRESENTADA PER NEDGIA CATALUNYA, JUAN MANUEL VELDA MARTINEZ EN
REPRESENTACIÓ

Examinada la sol·licitud de llicència instada per NEDGIA CATALUNYA SA, número de registre
d’entrada Registre General d'Entrada 2019-472 de data 10 de gener de 2019, per a
l'execució de la següent obra:
 Escomesa directa de gas natural, amb una rasa de 40 cm d’ample i 1m de
profunditat, al carrer Mestre Enric Subirós 42.
 PEM:250 €
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a. S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de claveguera, etc.,
s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als afectats i quedar en
perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.
2a. Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i amb
estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i de l’adopció
de les mesures complementàries més convenients per reforçar la seguretat de la circulació
vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es farà de tal manera que no s’afecti
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simultàniament la totalitat de la seva amplada i que es permeti el pas dels vehicles. La runa
generada es transportarà a l’abocador autoritzat.
3a. El termini per a iniciar les obres és de 6 mesos i per finalitzar-les és d’un mes. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació a
l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència d’obres. Les
obres no es podrán iniciar fins que no es disposi de tot el material necessari per a la seva
execució.
4a. En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent llicència
específica.
5a. No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.

07/02/2019 SECRETARI

Pressupost de l’obra: 250,00 €
Impost 2% 5,00 €
Taxa 1,00% o 12,00 euros 12,00 €
Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a NEDGIA CATALUNYA SA la llicència municipal d’obres 2019/5, conforme
l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter general i les
especificades singularment.
Segon.- Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

250,00 €
5,00 €
12,00 €

Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CONSULTORIA PER A
L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME AUTÒNOM.

L’objecte del contracte és la prestació dels treballs tècnics especialitzats per a la reforma i
transformació de l’organització municipal de l’Ajuntament de Mollerussa i del seu Organisme
Autònom, Patronat de Fires de Mollerussa, i la confecció de la corresponent relació i valoració
dels seus llocs de treball.
El contracte es tipifica de serveis, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). En funció d'aquest objecte, la codificació
corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió
Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de
2007, és la següent: 79414000 ”serveis de consultoria en gestió de recursos humans”.
En l’expedient de contractació s’acredita la justificació de la naturalesa i extensió de les
necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisferles, el procediment a seguir, els criteris de solvència tècnica i professional, econòmica i
financera, els criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits als articles 116 i 28 de
la LCSP.
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En l’expedient de contractació consten el Plec de les Clàusules Administratives Particulars
informats per Secretaria, el Plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat de la unitat
de contractació, l’informe de Secretaria, el certificat de l’existència de crèdit adequat i
suficient per fer front a les despeses derivades de l’execució del contracte, tot allò de
conformitat amb el que estableix l’article 116.3 de la LCSP.
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:
 Procediment: obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació
 Tramitació: ordinària

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera
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Simultàniament anunciar la licitació pel termini de quinze (15) dies naturals, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de contractant de
l’Ajuntament de Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o festiu en el municipi, es
clourà l'indicat termini el primer dia hàbil següent. La recepció de documentació es clourà a
les 14.00 hores del darrer dia hàbil.
Segon. APROVAR la despesa que implica l’execució del contracte conforme allò que
s’estableix a l’article 117 de la LCSP, a càrrec del Pressupost municipal exercici 2018.
Tercer. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats. En aquesta contractació regiran els Plecs de Clàusules Administraves Generals
aplicables a la contractació d’Obres i Instal·lacions de l’Ajuntament de Mollerussa, aprovades
pel Ple de la Corporació, en tot allò que no s’oposin a la LCSP.
El pressupost total de licitació és el de 30.000 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Pressupost base: 24.793,39 euros
Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del 21%: 5.206,61 euros
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i el
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
159.3 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.
7.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL 11 I REFORMA I
ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE LES PISTES DE TENNIS PER A CAMP DE FUTBOL
7, AL COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.

Vist el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL
CAMP DE FUTBOL 11 I REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE LES PISTES DE TENNIS PER
A CAMP DE FUTBOL 7, AL COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. El projecte
ha estat redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de
tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia
de 407.583,51 euros IVA inclòs.
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Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix, i si s’escau, també la documentació addicional que assenyala l’art.
25 del ROAS.

Antoni Garcia Jiménez
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El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò que
preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per
l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim de 30
dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de publicar
al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del
ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho
exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL 11 I REFORMA I
ADEQUACIÓ DE LA ZONA DE LES PISTES DE TENNIS PER A CAMP DE FUTBOL 7, AL
COMPLEX ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL, redactat pels Serveis tècnics
del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals, amb un pressupost
d’execució per contracta per import de 407.583,51 euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap reclamació,
suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitar
d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.

Josep Simo Ribera
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8.

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

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 8 de novembre de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació del PROJECTE DE MILLORA DE L’ENTORN URBÀ DEL CARRER
PRAT DE LA RIBA, mitjançant el procediment obert i la tramitació administrativa ordinària
amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 26 dies naturals
perquè els licitadors presentessin les propostes. Durant el termini establert per a la
presentació de pliques, es van presentar les següents ofertes ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU, VOLTES CONNECTA, SLU i GARROFÉ, SAU.
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III. En la data 19 de desembre de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de
procedir a l’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i qualificar la documentació administrativa de les
proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va declarar l’admissió de totes les
propostes, atès que totes elles acreditaven el compliment dels requisits previs assenyalats a
l’article 140 de la LCSP. En la mateixa data, la Mesa efectuà l’obertura dels “SOBRES NÚM.
2” i va acordar sotmetre la documentació que els integra als Serveis Tècnics municipals, a
l’efecte de la verificació i adequació del seu contingut als PCAP i PPT, i posterior valoració.
IV. En la data 08 de gener de 2019, la Mesa de contractació, una vegada obtingut el resultat
dels informes de valoració de la documentació ponderable mitjançant un judici de valor, es
va reunir novament i va acordar ratificar els esmentats informes i procedir a l’obertura dels
“SOBRES NÚM. 3”, que contenen els criteris ponderables de forma automàtica.

Antoni Garcia Jiménez
07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

07/02/2019 SECRETARI

V. En la data 10 de gener de 2019, la Mesa de contractació, rebuts els informes de valoració
dels criteris objectius, va acordar classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació i
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de la millor oferta en
base a la millor relació qualitat-preu, presentada per l’empresa licitadora ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
VI. En la data 18 de gener de 2019 ha estat dipositat l’aval bancari de l’entitat Bankinter, SA
(Núm. Registre avals 0431894), per part de l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS, SAU, en concepte de garantia definitiva per import de 9.017,62 €.
Fonaments de dret:
La clàusula 31 del PCAP estableix que un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta la documentació requerida, aquesta es qualificarà i en el cas de que
aquesta sigui correcta, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins del termini no
superior a tres dies a favor del licitador proposat com a adjudicatari, le qual acord s’ha de
notificar a les empreses licitadores dins del termini de quinze dies, indicant a l’empresa
adjudicatària el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
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 membres presents, ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE DE MILLORA
DE L’ENTORN URBÀ DEL CARRER PRAT DE LA RIBA DE MOLLERUSSA, a favor de
l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, de conformitat amb la proposta
tècnica acceptada per l’Ajuntament i en les termes següents:
1.
2.
3.
4.

Proposta econòmica: 218.226,54 € IVA inclòs
Termini d’execució: 2,5 mesos
Termini de garantia: 6 anys
Execució de les següents millores:

Millora 1. PAVIMENT DE RIGOLA, segons el detall i valoració descrits al PPT
Millora 2. RECRESCUT DE POUS, segons el detall i valoració descrits al PPT
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han participat
en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article 151.4 del
TRLCSP.

Josep Simo Ribera
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Tercer. Requerir a l’adjudicatari per a què concórri a la formalització del contracte en
document administratiu, en el termini de quinze (15) dies hàbils següents a aquell en el
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que rebin la notificació del present acord d’adjudicació tots els licitadors, i 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, juntament amb el corresponent contracte, en
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament al perfil del
contractant, de conformitat amb allò establert a l’article 154.1 de la LCSP.
9.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 3 “COL·LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ
125è ANIVERSARI” .

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:

07/02/2019 SECRETARI

Denominació obra: “Col·locació de nou paviment al pavelló 125è aniversari”.
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 33.656,07€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres la Sra. Aroa Guardiola i
el Sr. Jordi Capell amb el conforme del adjudicatari, EDIFISA ENTER, SL
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

Antoni Garcia Jiménez
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10.

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

Josep Simo Ribera

difunt
Joan Sala Espuga

Examinada la proposta, atès que s’acredita que els esmentats nínxols es troben lliures de
restes funeràries, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret
de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis
Municipals, per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Adscripció temporal del nínxol núm. 1985 filera 5ª del Cementiri Municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persona interessades i autoritzar les anotacions
oportunes en els llibres de registre.
11.
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ADSCRIPCIÓ TEMPORAL NÍNXOL 1985 FILA 5, ZONA 2A, PER MANCA DE
COSTRUCCIÓ DEL RESERVAT.

ATORGAMENT AL/LA SR/SRA ISABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ.
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Vist l’expedient tramitat per Isabel Vazquez Rodriguez amb DNI 23606921C per obtenir una
targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR SOCIAL
I CIUTADANIA, ACORDA:

Antoni Garcia Jiménez
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Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: Isabel Vazquez Rodriguez
DNI: 23606921C
Núm. expedient: 25137-2019-00002-6921C
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: Gener 2024

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns
12.

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/502, de data 11-01-2019, la Sra. PILAR SERRAT MALLAT sol·licita targeta de
resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
- ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
- estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en
zones de vianants envoltades per zona blava;
- tenir domiciliat el vehicle al municipi;
- no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.
Atès que la sol·licitud presentada NO reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats en els expedients
singulars, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- DENEGAR l’atorgament de targeta de resident de la zona blava per a l’exercici
2019, la Sra. PILAR SERRAT MALLAT.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.

Josep Simo Ribera

13.
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TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXERCICI 2019. DESESTIMACIÓ.

DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ
DIRECTA A PROJECTES SINGULARS D’ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN
EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA
OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020.
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Vist el Real Decret 1516/2018, de 28 de desembre, per el que es modifica el RD 616/2017,
de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats
locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa
operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, ampliant el seu pressupost i vigència,
publicat al BOE núm. 314, de data 29 de desembre de 2018.
Vist que la present modificació amplia el termini de sol·licitud i vigència de la convocatòria al
30 de juny de 2019 es considera adient tornar a donar-ne compte en la Junta de Govern per
al seu coneixement.
En data 8 de febrer de 2018, la Junta de Govern va acordar presentar sol·licitud i
actualment, restem a l’espera de resolució per a l’execució dels projectes següents:

Antoni Garcia Jiménez
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- “Reforma de l’enllumenat públic de la fase 1 del pla de barris del municipi de
Mollerussa (Lleida)”.
- “Reforma de l’enllumenat públic de la fase 2 del pla de barris del municipi de
Mollerussa (Lleida)”
Cal tenir en compte que l’article 7.3.e indica que “.....les operacions no podran haver
finalitzat abans de la data de resolució de la sol·licitud, per part de l’IDAE, en la que s’assigni
l’ajut corresponent al projecte”.
La finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització d'actuacions, per
part dels municipis espanyols de menys de 20.000 habitants o agrupacions formades per
municipis de menys de 20.000 habitants pertanyents a una mateixa Comunitat Autònoma, a
més de les Ciutats de Ceuta i Melilla, que redueixin les emissions de diòxid de carboni
mitjançant l'execució de projectes singulars d'estalvi i eficiència energètica, mobilitat urbana
sostenible i ús de les energies renovables, conforme al que es disposa al Programa Operatiu
FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, a través d’alguna o vàries dels següents
mesures:

Mesura
1

07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

2
3
4
5
6
7

Objetiu Específic: OE 451
Mobilitat urbana sostenible: Transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural,
millores xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament de sistemes de subministrament
d'energies netes

Josep Simo Ribera

Mesura
Signatura 1 de 2

Objectiu Específic: OE 431
Eficiència energètica en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics
Títol
Rehabilitació energètica de l'envolvent tèrmica dels edificis municipals
existents.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis
municipals existents.
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior en
els edificis municipals existents.
Millora de l'eficiència energètica en instal·lacions elèctriques d'edificis
municipals existents.
Millora de l'eficiència energètica mitjançant la utilizatció de TIC en les ciutats
(Smart Cities).
Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització
exterior.
Millora de l'eficiència energètica de las instalaciones de potabilització,
depuració d'aigües residuals i dessalació.

Títol
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8

Implantació de Planes de Mobilitat Urbana Sostenible (*PMUS) o plans
directors de mobilitat.

Objectiu Específic: OE 432
Augmentar l'ús de les energies renovables per a producció d'electricitat i usos tèrmics en
edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala
en punts propers al consum
Mesura
10
11
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12
13

14
15
16
17
18

Títol
Instal·lacions solars tèrmiques destinades a aplicacions de calor i fred.
Instal·lacions d'aprofitament de l'energia geotèrmica per a aplicacions
tèrmiques.
Instal·lacions per a l'ús tèrmic de la biomassa.
Xarxes de distribució de fluids tèrmics, instal·lacions de producció de fred,
equips de depuració de gasos, sempre que estiguin associats a l'ús tèrmic de
biomassa, de biogàs o de CDR/CSR (accions complementàries a instal·lacions
existents).
Instal·lacions per a la transformació i/o ús tèrmic o autoconsum del biogàs.
Instal·lacions per a l'ús tèrmic de CDR i CSR.
Instal·lacions solars fotovoltaiques destinades a generació d'energia elèctrica
per autoconsum (connectades a xarxa i aïllades).
Instal·lacions eòliques de petita potència dirigides al autoconsum elèctric
(connectades a xarxa i aïllades).
Instal·lacions d'aprofitament de l'energia aerotèrmica o hidrotèrmica
mitjançant bombes de calor.

La taxa de cofinançament a Catalunya és del 50% de la despesa subvencionable amb una
limitació màxima per ajuntament per import de 5.000.000 €. Un mateix ajuntament podrà
presentar a aquesta convocatòria tants projectes diferents com desitgi, bé de forma
individual o bé a través d'entitats supralocals que agrupin projectes (diputació,
mancomunitat, etc.), sempre que l'import total de l'ajuda que li pogués correspondre, de
forma acumulada per a tots els projectes sol·licitats tant de forma individual com agrupada,
no superi aquest valor màxim. En el cas de projectes presentats per entitats supralocals que
agreguin les necessitats de diversos ajuntaments, el còmput d'aquest límit es realitzarà per
ajuntament. Els límits de les inversions elegibles es detallen per a cadascuna de les mesures
en l’annex 1 del present Reial Decret.
La documentació de sol·licitud a aportar és la següent:
- Sol·licitud
- Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l'òrgan de govern o de representació
competent de l'entitat sol·licitant en el qual, de forma expressa, s'aprovin:
1r. La participació i acceptació expressa del procediment regulat per aquest
Reial Decret.
2n. Les actuacions que composen el projecte singular subvencionable i la
dotació pressupostària per dur-la a terme. Aquesta aprovació pressupostària
podrà trobar-se condicionada a l'obtenció de cofinançament FEDER per dur-la
a terme.
3r. La Memòria descriptiva de les actuacions a realitzar, la qual, bé s'inclourà
com a annex de l'acord o bé s'esmentarà en el mateix, convenientment
identificada i referenciada.
- Certificat de disposició de crèdit suficient per dur a terme les actuacions plantejades
o compromís d'habilitar crèdit suficient per finançar el projecte plantejat.
- Memòria descriptiva de les actuacions a realitzar i que conformen el projecte
singular.
- Declaracions responsables, segons model de l’annex 2.
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- I, tot allò previst en el detall de cadascuna de les mesures de l’annex 1 del Reial
Decret.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de l’ampliació de termini per poder sol·licitar la subvenció
de concessió directa a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una
economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement
sostenible 2014-2020, regulada pel RD 1516/2018, de 28 de desembre, que modifica el RD
616/2017, de 16 de juny i publicat al BOE núm. 314, de data 29 de desembre de 2018.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.

Antoni Garcia Jiménez
07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

07/02/2019 SECRETARI

14.

DONAR COMPTE: SUBVENCIONS PER L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I DIARIS
DESTINATS A BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE
CATALUNYA PER A L'ANY 2019.

Vista la Resolució CLT/49/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la
convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019, publicada al DOGC núm 7792,
de 21 de gener de 2019.
Vista Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les
biblioteques, publicada al DOGC núm 7784, de 9 de gener de 2019.
Vista la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les
bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de
concurrència; i les successives modificacions pels acords del Consell d'Administració de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del
2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), del
19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de
8.3.2018) i del 28 de novembre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre;
DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);
Aquesta línia de subvencions té com a objecte exclusivament l'adquisició de llibres i de diaris
destinats al fons de la biblioteca.
Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen: Cal
donar compliment els requisits i les condicions que estableix la base general 4 i s'han
d'adherir al codi ètic que figura com a annex de les bases generals.
Les activitats objecte de l'ajut s'han de fer dins de l'any natural de concessió de l'ajut o el
que estableixin les bases específiques.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

La dotació màxima de la convocatòria d’aquestes subvencions és d'1.729.500,00 euros.
L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials
del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria; per a Biblioteques centrals
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comarcals de més de 10.000 i fins a 25.000 habitants l’import de la subvenció és de
10.000,00 €
El període per presentar les sol·licituds és del 22 de gener al 6 de febrer del 2019.

Antoni Garcia Jiménez
07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
- Projecte d'activitat o actuació, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia d'ajuts
corresponent, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització del
projecte. Aquest projecte ha d'incloure la informació complementària que determini el model,
quan sigui necessari per acreditar els requisits que estableixen les bases específiques o per
valorar el projecte.
- Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els
ingressos previstos, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de
finançament, segons les pautes del model, si n'hi ha, de la línia d'ajuts corresponent. En el
cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s'ha de
desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.
- L'acreditació dels requisits indicats a les bases 3.2, 4.1, 4.4, 4.5 i 4.6 s'ha de fer mitjançant
la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, que s'incorpora al formulari
de sol·licitud, el qual també incorpora l'autorització expressa per consultar dades tributàries
i penals, si escau.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució CLT/49/2019, de 9 de gener, per la qual
es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de
diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2019,
publicada al DOGC núm 7792, de 21 de gener de 2019.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
15.

DONAR
COMPTE:
SUBVENCIONS
PER
L'ADQUISICIÓ
DE
NOVETATS
EDITORIALS EN CATALÀ O EN OCCITÀ DESTINADES A BIBLIOTEQUES DEL
SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA PER A L'ANY 2019.

Vista la Resolució CLT/48/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la
convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions en espècie, en
règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any
2019, publicada al DOGC núm 7792, de 21 de gener de 2019.
Vista Resolució CLT/3050/2018, de 20 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord
del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven
les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l'àmbit de les
biblioteques, publicada al DOGC núm 7784, de 9 de gener de 2019.

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Vista la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven
bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim
concurrència; i les successives modificiacions pels acords del Consell d'Administració
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l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del
2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017), del
19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de
8.3.2018) i del 28 de novembre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre;
DOGC núm. 7766, de 12.12.2018);
Aquesta línia de subvencions té com a objecte la concessió de subvencions en espècie per a
l'adquisició de llibres que siguin projectes editorials o títols pendents de comercialitzar en
català
o
en
occità
inclosos
en
el
Sistema
d'Adquisició
Bibliotecària
(https://sab.cultura.gencat.cat/) i destinats a les biblioteques integrades en el Sistema de
Lectura Pública de Catalunya.
Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats locals o els ens que en depenen: Cal
donar compliment els requisits i les condicions que estableix la base general 4.

Antoni Garcia Jiménez
07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2
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La concessió de les subvencions és en règim de concurrència no competitiva i l'adquisició
dels llibres s'ha de dur a terme dins l'any natural de concessió de la subvenció.
La dotació màxima de la convocatòria d’aquestes subvencions és de 2.238.000,00 euros.
L'import de la subvenció depèn del nombre d'habitants del municipi, segons les dades oficials
del padró municipal de l'any que especifiqui la convocatòria; per a Biblioteques en municipis
de més de 5.000 i fins a 20.000 habitants l’import de la subvenció és de 6.000,00 €
El període per presentar les sol·licituds és del 22 de gener al 6 de febrer del 2019.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
- L'acreditació dels requisits indicats a les bases 3.2, 4.1, 4.4, 4.5 i 4.6 que s'ha de fer
mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, que s'incorpora
al formulari de sol·licitud, el qual també incorpora l'autorització expressa per consultar dades
tributàries i penals, si escau.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la Resolució CLT/48/2019, de 9 de gener, per la qual
es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió
de subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya per a l'any 2019, publicada al DOGC núm 7792, de 21 de gener de
2019.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.

16.

RECONEIXEMENT DEL 9è TRIENNI A LA SRA. DURAN BARRANCO, Isabel.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 9è. trienni a favor de la Sra.
DURAN BARRANCO, Isabel membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI
DE CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa
d’Administració General, Subgrup C2 (ref. 039).

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
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Primer. Reconèixer a favor de la Sra. DURAN BARRANCO, Isabel (auxiliar administrativa,
Subgrup C2, ref. 039) adscrita a l’escala Administració General, Subescala auxiliar, de la
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup C2 (9è. d’ordre)
a partir del dia 13 de gener de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent des
del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

17.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA SRA. PARRAMON PREIXENS, Ramona

07/02/2019 SECRETARI

Es dóna compte de l’expedient tramitat a per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la
Sra. PARRAMON PREIXENS, Ramona, membre integrant de la plantilla de PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA, d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’Administratiu
d’Administració General, Grup C1 (Ref. 105).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. PARRAMON PREIXENS, Ramona (administrativa,
subgrup C1, Ref. 105) adscrita a l’escala Administració General, Subescala administrativa, de
la plantilla de personal Funcionari d'aquest Ajuntament, un trienni del subgrup C1 (5è.
d’ordre), a partir del dia 17 de gener de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent des del mes de venciment.

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
18.

RECONEIXEMENT DE L’11è. TRIENNI AL SR. LUÑO GARCIA, Jesús.

Es dóna compte de l’expedient tramitat als efectes de reconèixer l‘11è. trienni al Sr. LUÑO
GARCIA, Jesús, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mollerussa (Subescala
Intervenció/Tresoreria), que ocupa, en la plantilla de personal i mitjançant nomenament
interí, el lloc de treball d’Interventor de Fons - Subgrup A1- (Ref. 003).

Josep Simo Ribera

Signatura 1 de 2

07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. LUÑO GARCIA, Jesús, funcionari de carrera, subescala
Intervenció/Tresoreria, en destinació actual mitjançant nomenament interí al lloc de treball
d’Interventor de l’Ajuntament de Mollerussa (ref. 003) l’11è. trienni del Subgrup A1 des del
dia 11 de gener de 2019 i amb efectes econòmics des del mes de venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
19.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA Sra. GARRAVÉ PONT, Neus

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra.
Garravé Pont, Neus, personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de
treball de professor de l’Escola Municipal de Música, Subgrup A1.
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Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. Garravé Pont, Neus el cinquè trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment trienni: 01/01/2019
Grup categoria: A1
Percentatge: 91,13%
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.

Signatura 2 de 2

Antoni Garcia Jiménez
Josep Simo Ribera

07/02/2019 ALCALDE ACCIDENTAL
Signatura 1 de 2
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I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta-cinc minuts, per Ordre
del Sr. Alcalde accidental 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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