AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les 19:00 de 31 de gener de 2019. A la Sala de
Plens 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 de:
Regidors Assistents
BARGALLO VIDAL DOLORS
LAVIN LLANO JOSEP ANGEL
ROURE GREOLES XAVIER
CARNICE FARRE ROSALIA

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.
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SIMÓ RIBERA JOSEP

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:
06/02/2019 ALCALDE

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 626,64€.
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Sol·licituds d’obres autoritzades
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Número d’Expedient: 03/2019
Titular/peticionari: EURONETEGES I LOGISTICA SL
Emplaçament: C/ DOMENECH CARDENAL, 14
ICIO: 381,46
Taxa: 190,73
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Número d’Expedient: 15/2019
Titular/peticionari: JOAN PONS BARTRA
Emplaçament: C/ FERRER I BUSQUETS, 115
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: 20/2019
Titular/peticionari: MANUEL DIAZ FAYA
Emplaçament: VILANOVA DE BELLPUIG, 46
ICIO: 36,30
Taxa: 18,15
Placa d’obres: 0,00
Fiança reposició serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
3.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 3 “REFORMA I ADEQUACIÓ AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA” (FASE 1 EXP. 05/2018) .

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

Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres el Sr. Xavier
Rodríguez Padilla i el Sr. Joan Olivart Palau amb el conforme del adjudicatari, BAX
CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEI: CONSULTORIA I
ASSESSORAMENT
ESPECIALITZAT
PER
A
PODER
ASSOLIR,
CONSOLIDAR I COORDINAR ELS OBJECTIUS I PROPOSTES QUE ES
DESPRENEN DE L’ESTUDI ANY 2018 “NO ET QUEDIS A CASA”.
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Denominació obra: “Reforma i adequació Ajuntament de Mollerussa” .
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 49.046,03€
Exercici econòmic: 2019
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L’objecte de la present contractació del servei de consultoria i assessorament
especialitzat per a poder assolir, consolidar i coordinar els objectius i propostes que
es desprenen de l’estudi /projecte any 2018 “No et quedis a casa”.
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El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li
correspon el codi CPV 85312320-8 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 municipal vigent,
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 presentada la pressupost/proposta de
prestació del servei per part de l’empresa PSICA SERVEI DE PSICOLOGIA, SL amb
el NIF: B-25446345, la qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació
empresarial o professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte.

06/02/2019 ALCALDE

En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny
i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té
per objecte CONSULTORIA I ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT PER A PODER
ASSOLIR, CONSOLIDAR I COORDINAR ELS OBJECTIUS I PROPOSTES QUE
ES DESPRENEN DE L’ESTUDI ANY 2018 “NO ET QUEDIS A CASA”.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent.
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
l’empresa PSICA SERVEI DE PSICOLOGIA, SL amb el NIF: B-25446345 en els
termes que es descriuen seguidament:
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Antoni Garcia Jiménez

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.”
5.

EXPEIDENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS PROFESSIONALS:
DESENVOLUPAMENT DE LA FIGURA DE “L’AMIC DE LA GENT GRAN”
QUE ES DERIVA DE LES CONCLUSIONS DE L’ESTUDI “NO ET QUEDIS A
CASA”.

L’objecte de la present contractació es la prestació dels serveis professionals per tal
d’assolir els objectius i accions proposades de desplegament, derivades de l’estudi
efectuat l’any 2018 “No et qudis a casa” mitjançant el desenvolupament de la figura
de “L’amic de la gent gran”.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li
correspon el codi CPV 85311100-3 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
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La retribució del contracte: 12.947 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació
del servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de
la factura per l’òrgan competent
La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix des del 4 de febrer al 31
de desembre de 2019.
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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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 municipal vigent,
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.
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De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part
de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors amb el mateix objecte que individual o
conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en l’exercici pressupostari
vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la pressupost/proposta de
prestació del servei per part de CRISTINA COS BONET amb el NIF:78093642V, la
qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny
i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR dels SERVEIS
PROFESSIONALS: DESENVOLUPAMENT DE LA FIGURA DE “L’AMIC DE LA
GENT GRAN” QUE ES DERIVA DE LES CONCLUSIONS DE L’ESTUDI “NO ET
QUEDIS A CASA”. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució
del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
CRISTINA COS BONET amb el NIF:78093642V en els termes que es descriuen
seguidament:


hores.
 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
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La retribució del contracte: 14.355 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del
servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
factura per l’òrgan competent.
La durada i horari de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix des del dia 4 de febrer al 31
de desembre de 2019.
La dedicació horària setmanal estarà compresa entre les 18:00 i les 20:00
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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.”

Antoni Garcia Jiménez

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CAMPANYA
D’AMBIENTALITZACIÓ DE FIRES I MERCATS PER LA PREVENCIÓ DE
RESIDUS I LA LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT.

Vist que ha estat concedida a l’Ajuntament de Mollerussa una subvenció per part de
l’Agència de Residus de Catalunya (Resolució de concessió Exp. Núm. Q0301/2018
per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
municipals), aquest es vol dur a terme l’execució de les actuacions adreçades a la
població assistent a les fires i mercats que se celebren al municipi, amb la finalitat
de prevenir la generació de residus i la lluita contra el malbaratament alimentari. A
tal efecte, es fa necessari la contractació d’una empresa externa especialitzada en
la materia, que dugui a terme aquestes actuacions, atesa la manca de mitjans
personals i materials propis.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li
correspon el codi CPV 907714100-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta
contractació pot considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la
quantia inferior a 15.000 euros. Per a la tramitació de l’expedient 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 municipal vigent,
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
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6.
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conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en l’exercici pressupostari
vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la pressupost/proposta de
prestació del servei per part de l’empresa ECOSTUDI SIMA, SLP amb el CIF B64642325, el qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.

Antoni Garcia Jiménez

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té
per objecte CAMPANYA D’AMBIENTALITZACIÓ DE FIRES I MERCATS PER LA
PREVENCIÓ DE RESIDUS I LA LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de
ECOSTUDI SIMA, SLP amb el CIF B-64642325 en els termes que es descriuen
seguidament:
 La retribució del contracte: 18.125,80 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del
servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
factura per l’òrgan competent.
 La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix en un termini no superior a
12 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.”

Marc Solsona Aixala
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En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny
i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
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7.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CAMPANYA DE
LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI EN COMERÇOS.

Antoni Garcia Jiménez

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li
correspon el codi CPV 907714100-6 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta
contractació pot considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la
quantia inferior a 15.000 euros. Per a la tramitació de l’expedient 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 municipal vigent,
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 presentada la pressupost/proposta de
prestació del servei per part de l’empresa PUNT ECO AGROAMBIENTAL, SL amb el
CIF B25723800, el qual disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o
professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny
i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
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Vist que ha estat concedida a l’Ajuntament de Mollerussa una subvenció per part de
l’Agència de Residus de Catalunya (Resolució de concessió Exp. Núm. Q0301/2018
per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
municipals), aquest vol dur a terme l’execució de les actuacions adreçades als
comerços que tenen una relació directa amb aliments així com a establiments
d’alimentació, amb la finalitat de concienciar-los i oferir-los l’assessorament
necessari a l’objecte de lluitar contra el malbaratament alimentari. A tal efecte, es
fa necessari la contractació d’una empresa externa especialitzada en la matèria,
que dugui a terme aquestes actuacions, atesa la manca de mitjans personals i
materials propis.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

0c62356a6f4d4c0cab3b28e022e5e3ee001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Antoni Garcia Jiménez

Signatura 2 de 2

07/02/2019 SECRETARI

Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té
per objecte la CAMPANYA DE LLUITA CONTRA EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI EN COMERÇOS. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de PUNT
ECO AGROAMBIENTAL, SL amb el CIF B25723800 en els termes que es
descriuen seguidament:
 La retribució del contracte: 18.078,07 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del
servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
factura per l’òrgan competent.
 La durada de la prestació:
La durada de la prestació del servei s’estableix en un termini no superior a
12 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
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MONITORATGE
DEL SALO LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. EDICIÓ 2019.

L’objecte del contracte és la prestació del servei de guiatge i monitoratge dels nens
i nenes que assistiran a celebració del 35è Saló del Llibre infantil i juvenil de
Catalunya, que tindrà lloc a la ciutat de Mollerussa durant els dies 1 al 14 d’abril de
2019, per part d’una empresa externa especialitzada en la matèria, atesa la maca
de mitjans personals propis.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li
correspon el codi CPV 92000000-1: Serveis d’esbarjo, culturals i esportius que
estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de
2007.

Marc Solsona Aixala

Signatura 1 de 2

06/02/2019 ALCALDE

8.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

0c62356a6f4d4c0cab3b28e022e5e3ee001

Url de validació

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

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.
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Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent,
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 presentada la pressupost/proposta de
prestació del servei per part de QUALIA PROJECTES EDUCATIUS de la Fundació
Alba amb el CIF. núm. G- 25014077, el qual disposa de la capacitat d’obrar i
l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny
i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té
per objecte SERVEIS: MONITORATGE DEL SALO LLIBRE INFANTIL I
JUVENIL. EDICIÓ 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.



La retribució del contracte: 15.189,13 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del
servei en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
factura per l’òrgan competent. Sobre el total facturat es practicarà la
retenció en concepte d’acompte de l’import sobre la renda de les persones
físiques (IRPF), que correspongui.



L’objecte del contracte:
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Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de QUALIA
PROJECTES EDUCATIUS de la Fundació Alba amb el CIF. núm. G-25014077, en
els termes que es descriuen seguidament:
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Servei de guiatge i monitoratge dels nens i nenes que assistiran a celebració
del 35è Saló del Llibre infantil i juvenil de Catalunya. El servei contractat
duu implícit la gestió de l’equip de monitoratge.
La prestació dels serveis s’efectuarà, en tot cas, sota la direcció del
responsable de l’àrea municipal competent (Regidoria de Cultura i sota la
Direcció del Servei de Biblioteca de l’Ajuntament de Mollerussa).
Dedicació:
La dedicació es determina en el nombre d’hores setmanals o diàries que
correspon a la prestació contractada.
La dedicació es sotmet a la condició de flexibilitat horària en funció de les
necessitats dels Serveis de l'Ajuntament.



Durada:
El contracte tindrà la durada següent:
- Data inicial prevista: 01/04/2019
- Data final prevista: 14/04/2019



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.



Extinció i resolució:
S’estableixen les següents causes especifiques de resolució del contracte:



L’abandonament en la prestació del servei.



La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada en referència
concreta a la prestació contractada.



El desistiment o la suspensió del contracte acordada por la Administració.

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.”
TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXERCICI 2019. APROVACIÓ
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Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest
Ajuntament, amb núm. 2019/867, de data 21-01-2019, per part de la
CONGREGACION HERMANAS CARMELITAS DE LA CARIDAD VEDRUNA, sol·licita
targeta de resident zona blava.
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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 reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici
2019, a la CONGREGACION HERMANAS CARMELITAS DE LA CARIDAD VEDRUNA.
Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es determina en
l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.
10.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0853

A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de
Gual Permanent, número 0853, ubicada al carrer Duran i Bas, 1, i que figura com
a titular a favor de Jordi Felip Gou.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
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Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 0853 ubicada al carrer Duran i Bas, 1, i que
figura com a titular a favor de Jordi Felip Gou.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
11.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0635

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 0635 ubicada a l’Avinguda Catalunya, 2B,
bxs. 1, i que figura com a titular a favor de Josep Camarasa Felip.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de
Gual Permanent, número 0635, ubicada a l’Avinguda Catalunya, 2B, bxs. 1, i que
figura com a titular a favor de Josep Camarasa Felip.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
12.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 0948

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 0948 ubicada a la Ronda Sant Pere, 44, i
que figura com a titular a favor de Carme Capell Solé.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de
Gual Permanent, número 0948, ubicada a la Ronda Sant Pere, 44, i que figura
com a titular a favor de Carme Capell Solé.

Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local
13.

RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT: NÚMERO 1187

Examinada l’escrit de renúncia presentat a instància de part, relatiu a la llicència
municipal de Gual Permanent, número 1187 ubicada al C/ Academia,21, pk, i que
figura com a titular a favor de C.P. C/ Acadèmia, 21, pk.
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Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
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A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de
Gual Permanent, número 1187, ubicada al C/ Academia,21, pk, i que figura com a
titular a favor de C.P. C/ Acadèmia, 21, pk.
Segon. La efectivitat de la renuncia no és subjecta a cap condició econòmica
singular.
Tercer. Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donarne trasllat als serveis econòmics municipals (recaptació) i a la Policia Local.
SOL·LICITUD
DEPARTAMENT
DE
SALUT,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR
MAMOGRAFIES 6 DE FEBRER DE 2019
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14.

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 6 de febrer de 2019 (Exp. 2334/10/2019).
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 6 de febrer de 2019
(Exp. 2334/10/2019).
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
SOL·LICITUD FEDERACIÓ CATALANA DE FÚTBOL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL EL DIA 14 DE JUNY DE 2019.
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15.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Farrà Pallerols, en
representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE FÚTBOL, en què demana autorització
per la utilització de les instal·lacions del Pavelló Municipal de Mollerussa el dia 14 de
juny de 2019, per realitzar-hi la celebració de la “Nit del Futbol Lleidatà” de la
temporada 2018-2019.
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
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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 18.01.2018 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és
coorganitzador d’aquesta activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels
membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar a la sol·licitud presentada pel . Robert Farrà Pallerols, en
representació de la FEDERACIÓ CATALANA DE FÚTBOL, la utilització del Pavelló “Pla
d’Urgell” i el Pavelló “Verd” el dia 14 de juny, de les 19.00h fins a les 22.00h, per
realitzar-hi la celebració de la “Nit del Futbol Lleidatà” de la temporada 2018-2019.
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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
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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.
 En cas d’emergència trucar al 112.
 Recursos sanitaris, 2 persones formades en ASI.
 Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
 S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació i els Bies.
 S’haurà de respectar l’aforament total.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Es respectaran les mesures d’autoprotecció recollides al PAU.
 Co-organitza Ajuntament de Mollerussa.
 El PAU l’aportarà l’Ajuntament de Mollerussa com a propietari de la
instal·lació i com cotitular de l’activitat.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
SOL·LICITUD CENTRE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL EL DIA 7 DE FEBRER DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Cèlia Torres, en
representació del Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per
utilitzar la sala d’actes del Centre Cultural el dia 7 de febrer de 2019, de les 16,30 h
fins a les 20,30 h, per realitzar la conferència “Disciplina positiva a l’aula”.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona
beneficiària i l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix
d’alguna de les finalitats següents:
 Educatives
 Culturals
 Artístiques
 Esportives i
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Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 18.01.2019 i d’acord amb
l’informe de la regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és
coorganitzador d’aquesta activitat aquesta Alcaldia, en desplegament de les
facultats legalment conferides, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de la sala d’actes
del Centre Cultural el dia 7 de febrer de 2019, de les 16,30 h fins a les 20,30 h, per
realitzar la conferència “Disciplina positiva a l’aula.
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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
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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.
 Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis
del teatre.
 En cas de d’emergència trucar al 112.
 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
17.

PADRÓ MERCAT SETMANAL FEBRER DE 2019

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de febrer de 2019, per un
import de 9.135,95 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, acorda:

Segon.- Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte
que es procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD JOSEP A. GAYA, DELEGACIÓ CAMBRA DE COMERÇ DE
MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL
23A. EDICIÓ MERCAT DE REBAIXES D’HIVERN EL DIA 2 DE FEBRER DE
2019
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Primer.- Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de febrer de
2019.
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Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la
delegació de la Cambra de Comerç de Mollerussa juntament amb Mollerussa
Comercial, en què demanen autorització per a la celebració del 23a. Edició del
Mercat de Rebaixes d’Hivern a diversos carrers i places de la ciutat, de les 9.30h
fins a les 14.00h, el proper dia 2 de febrer de 2019.
Simultàniament, sol·licita facilitar-los 90 cadires, 76 taules i 15 tanques, la
col·laboració de la Policia Local per al desallotjament de trànsit i tancament dels
carrers i places (C/Jacint Verdaguer, C/Vilaclosa, Pl. Major, Pl. Manuel Bertrand).
Així com la col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge, desmuntatge i
neteja.
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Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Josep A. Gaya, president de la
delegació de la Cambra de Comerç de Mollerussa juntament amb Mollerussa
Comercial, en què demana autorització per a la celebració del 23a. Edició del
Mercat de rebaixes d’Hivern a diversos carrers i places (C/Jacint Verdaguer,
C/Vilaclosa, Pl. Major, Pl. Manuel Bertrand). Així com la col·laboració de la Brigada
Municipal per al muntatge, desmuntatge i neteja.
També s’autoritza facilitar-los 90 cadires, 76 taules i 15 tanques, la col·laboració de
la Policia Local per al desallotjament de trànsit i tancament dels carrers i places
(C/Jacint Verdaguer, C/Vilaclosa, Pl. Major, Pl. Manuel Bertrand). Així com la
col·laboració de la Brigada Municipal per al muntatge, desmuntatge i neteja.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD CONSULAT GENERAL DEL SENEGAL, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR UNA SALA EL DIA 5 DE FEBRER DE
2019.

06/02/2019 ALCALDE

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Demba DIA, Vicecònsol, en
representació del Consolat General de Senegal, en què demana la utilització d’una
sala el dia 5 de febrer, de les 9 h a les 19 h, per realitzar la distribució de les
targetes electorals dels residents.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de
Cultura, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Sr. Demba DIA, Vicecònol, en representació del Consolat
General de Senegal, la utilització de la sala 2 de l’Amistat el dia 5 de febrer de
2019, de les 9h a les 19h, per realitzar la distribució de les targetes electorals dels
residents.
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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.
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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 respectar l’aforament total.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Aportar pòlissa i rebut RC
 Està prohibit fumar.
 Tindre localitzats els extintors de la instal·lació.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola i en cas de d’emergència trucar
al 112.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
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20.

SOL·LICITUD COLLA DELS 50 ANYS I MÉS, EN QUÈ DEMANEN
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR L’ESCENARI DE L’AMISTAT DEL DIA 1
DE FEBRER FINS AL 12 DE FEBRER DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en
representació de la Colla dels 50 Anys i més de Mollerussa, en què demana
autorització per utilitzar l’escenari del Teatre l’Amistat del dia 1 de febrer fins al 12
de febrer, per realitzar-hi el muntatge de l’escenari de l’obra que es durà a terme
del dia 8 al 10 de febrer de 2019.

Antoni Garcia Jiménez
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També demana 16 tarimes.
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.

Primer. Autoritzar a la Colla dels 50 Anys i més de Mollerussa, la utilització de
l’escenari del Teatre l’Amistat del dia 1 de febrer fins al 12 de febrer, per realitzarhi el muntatge de l’escenari de l’obra que es durà a terme del dia 8 al 10 de febrer
de 2019.
Així mateix s’acorda facilitar 20 tarimes.
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
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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:
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educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social de
requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal prèvia.
 Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat
per a la qual se sol·licita l’ús.
 Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a
l’empara de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar
les activitats ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats
d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs
esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
 L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.
 El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera
que quedin en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats
ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i materials
eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte
estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense
cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
 La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i
comporta pel beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat,
sense que comporti cap dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
 Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
 L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats
inherents a l’interès públic.
 La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en
virtut de la facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions
competents, comportarà la revocació de la llicència i, en el seu cas, la
imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
 Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament
queda facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses
ocasionades que hauran de suportar la persona física o jurídica, o
l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments o
serveis.
 Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
 Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions
municipals destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari
de l’autorització.
 L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa
ni subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant
l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
 Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i
de la seguretat en els actes.
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Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
21.

RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 1/2019

Vista la relació núm. 1/2019 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 4
expedients i que importa la quantitat de 3.700,12 €.
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.

Antoni Garcia Jiménez
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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 1/2019, 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.
22.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

22.1. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.12.2018 a 31.12.2018)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2018 a 31-12-2018.

06/02/2019 ALCALDE

Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedència i
vist l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions,
efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2018 a 31-12-2018, i que
corresponen al personal següent:

GABRIEL

Marc Solsona Aixala
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ÀREA: ENSENYAMENT.
Cognoms i nom
PRIETO
LUCAS
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Import
71,56 €
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SOLE
CUBIRO
PEREZ
GRAUS

SIMO
BALSELLS
SULLA
AGUDO

NURIA
JORDI
MARINA
RAMON

107,34 €
71,56 €
205,80 €

159,84 €

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

PORTA
NABAU

RUIZ
PUIG

Import
24,24 €
24,24 €
72,72 €
188,88 €
101,70 €
124,60 €
171,30 €
199,36 €
286,58 €
87,22 €
37,38 €
40,47 €
Total
1.358,69 €

JOSE ANTONIO
PACUAL
JAUME
RICARD
JORDI
ESTHER
ANGELS
ADRIA
ROGER
ADRIA

ANNA
GERARD

ÀREA: ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS MUNICIPALS.
Cognoms i nom

MILLAT
PIÑERO

PEDRA
FERNANDEZ

616,10 €

Import
184,62 €
156,07 €

JACINT
J.ANTONIO

340,69 €
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent
pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius
expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als
interessats, als efectes oportuns.

Marc Solsona Aixala
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22.2. COMPLEMENTS I SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL (01-12-2018 a
31-12-2018)

Atesa la relació dels complements i serveis extraordinaris del personal que
seguidament s’indica, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-122018 a 31-12-2018.
Examinada la proposta de la Regidoria responsable de l’àrea de Seguretat
Ciutadana; considerant llur procedència i vist l’informe d’Intervenció, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de complements específics per nocturnitat i serveis
extraordinaris, efectuats durant el període comprès entre els dies 01-12-2018 a 3112-2018, i que corresponen al personal següent:
Cognoms i nom

C.Caps Set. C.E. Noct. S.Extraord.
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MARTINEZ
LOZANO
MARTINEZ
CRUZ
TUXANS
OLIVART
PERARNAU
BERGA
OLLERO
RUFINO
RIVAS
FIGUEREDO
PEREZ
LEIVA
SOBREVALS
MENDOZA
CARRASCAL
GARCIA
FEIXAS
CALERO
PUIG
MEGIAS
PEIRON

SANCHEZ
VALENCIA
SANCHEZ
CARABANTE
MARIN
RIBES
CAPDEVILA
MIRANDA
LIMAS
OTAL
DELGADO
PARISE
CEBRIAN
OLLER
VALLS
GONZALEZ
CARRETERO
MORENO
PERERA
ESTADELLA
MARTINEZ
VARGAS
MAZAS

JUAN
JUAN
TOMAS
DOMINGO
SALVADOR
JUAN
CARLES
NURIA
ELOY
JUAN JOSE
FRANCISCO
RENE
JUAN JOSE
ABRAHAM
JAUME
VICTOR A.
CARLOS F.
MIRIAM
MARC
BRUNO
ISABEL
JOSE JAVIER
JORGE FELIX
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0,00 €
1.007,76 €
0,00 €
465,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.550,40 €
62,30 €
901,14 €
0,00 €
310,08 €
62,30 €
988,38 €
62,30 €
1.133,70 €
8,90 €
664,97 €
26,70 €
454,22 €
0,00 €
988,38 €
26,70 €
587,45 €
62,30 €
1.928,28 €
62,30 €
1.414,74 €
80,10 €
799,41 €
62,30 €
513,54 €
62,30 €
1.143,42 €
62,30 €
600,78 €
62,30 €
600,78 €
62,30 €
453,01 €
62,30 €
503,88 €
53,40 €
569,29 €
0,00 €
678,30 €
881,10 € 18.257,03 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent
pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrans en els respectius
expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als
interessats, als efectes oportuns.
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i vint-i-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.

06/02/2019 ALCALDE
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Total

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
61,65 €
0,00 €
49,32 €
61,65 €
24,66 €
49,32 €
0,00 €
49,32 €
61,65 €
49,32 €
73,98 €
61,65 €
49,32 €
24,66 €
49,32 €
49,32 €
24,66 €
49,32 €
0,00 €
789,12 €
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