AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les 13:30 h de 28 de febrer 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 acctal. Sr. Josep Simó Ribera i
amb l’assistència de:
Regidors Assistents
BARGALLO VIDAL DOLORS
ROURE GREOLES XAVIER
CARNICE FARRE ROSALIA
Excusa l’assistència l’Alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i el regidor Sr. Josep Angel
Lavin Llano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article
110.3 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la
distribució de l’acta de la sessió anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per
llegida s’aprova per unanimitat dels presents.
2.

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus
respectius expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la
Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes
amb caràcter general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres,
conforme allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les
quals importa la quantitat de 230,64€.
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ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança
de
gestió
de
residus:

248/2018
SILVIA HILL MOLINA
PASSEIG BEETHOVEN, 3 LOCAL 2
50,00
25,00
0,00
0,00
0,00

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

04/2019
FRANCESC XAVIER ARGELICH FABREGAT
PS. LA SARDANA, 24
35,76
17,88
0,00
0,00
0,00

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

17/2019
PARROQUIA SANT JAUME
C/ LA CREU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

35/2019
TOMAS MARTINEZ SANCHEZ
C/ CARME, 1 3-2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança
de
gestió
de
residus:

36/2019
ANTONI BIOSCA VISA
C/ MOSSEN R. VILADRICH, 2
38,00
19,00
0,00
0,00
0,00

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

37/2019
SUMINISTROS TECNI LOGISTICA GAS S.L
FERRER I BUSUETS, 88 BX 2
30,00
15,00
0,00
0,00
0,00

3.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 4 “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:
Denominació obra: “Reforma i adequació Ajuntament de Mollerussa” .
Núm. Certificació: Núm. 4
Import: 61.724,80€
Exercici econòmic: 2019
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
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les
d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
4.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 8 “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
VILA CLOSA. FASE 1. ÀMBIT PLA DE BARRIS”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASE 1.
ÀMBIT PLA DE BARRIS”.
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Núm. Certificació: Núm. 8
Import: 83.548,43€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres Sra. Cristina
Clotet Torres i Sra. Esther Gatnau Torres amb el conforme del adjudicatari,
CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les
d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
5.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 3 “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL
COL·LECTOR D’AIGÜES PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BELTRAND DE
MOLLERUSSA”.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: PROJECTE CONSTRUCTIU DEL COL·LECTOR D’AIGÜES
PLUVIALS DE LA PLAÇA MANUEL BELTRAND DE MOLLERUSSA.
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 12.271,82
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen el director de les obres Sr. Joan
Santacana i Espasa amb el conforme del adjudicatari, VOLTES CONNECTA SLU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats
conferides per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les
d’execució del Pressupost, acorda llur aprovació.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT:
ADQUISICIÓ DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de pintura vial, per a dur a terme
la senyalització horitzontal dels diferents carrers i vies del municipi que ho
requereixin durant l’anualitat 2019, per part de la Brigada d’obres i serveis
municipal.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament,
d’acord amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte
li correspon el codi CPV 44811000-8 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
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l’informe justificatiu de la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que
suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com la incorporació de la factura
corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament de la
llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2019,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva
execució, la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part
de l’òrgan de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació pública, i que el contractista no ha
subscrit més contractes menors amb el mateix objecte que individual o
conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en l’exercici pressupostari
vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del
subministrament per part de TARRÒS PINTURES I DECORACIÓ, SL amb el NIF B25382284, el qual disposa de la capacitat d’obrar i habilitació empresarial
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació
aplicable, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per
objecte l’ADQUISICIÓ DE PINTURA DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PER
A L’ANUALITAT 2019. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà
l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de
TARRÒS PINTURES I DECORACIÓ, SL amb el NIF B-25382284, en els termes i
condicions que es detallen seguidament:
 Preu del contracte: 6.338,98 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.


Termini de lliurament:



El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini màxim de 15 dies
hàbils.
Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió
de preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
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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.”
7.

PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS
LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA
ENERGIA, SAU.

Exposició de fets:
I. La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de
juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa
Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS
NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA
ENERGÍA SAU de conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018,
de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
II. En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
II. Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va
ser aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el
contracte de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a
l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa
Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició
econòmica en sobre tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de
contractant de l’entitat.
IV. En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació
del corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va
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acordar adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord
marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en
data 31 d’agost de 2018.
V. Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula
20 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
2018.02-D1.
VI. Vist l’informe favorable de fiscalització i intervenció limitada prèvia de la
despesa emès per la Intervenció de fons.
Fonaments de dret:
Primer. Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició
addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Segon. Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte
a la creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Tercer. Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable
als contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Quart. Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.
Cinquè. Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i
articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Sisè. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de
març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Setè. Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de
l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals
de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de
l’entitat.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en desplegament de les facultats conferides per mitjà del Decret
325/2015 de 15 de juny i per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Disposar l’adhesió del municipi de Mollerussa al contracte basat (Exp.
2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del
que deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives
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particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de
Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de
l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de
setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques:
Lot 1
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot

1
2
3
4

(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

Preu
Preu
Preu
Preu

terme
terme
terme
terme

variable
variable
variable
variable

(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €
Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon. Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el
correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu
postal a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
8.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D'OBRES: SUBSTITUCIÓ DE
TRAM DE 9 METRES DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER GIRONA XAMFRÀ
AVINGUDA DE LA PAU.

L’objecte de la present contractació es l’execució del document tècnic de les obres
de substitució del tram de 9 metres de la claveguera del carrer Girona xamfrà
Avinguda de la Pau de Mollerussa, que es troba en mal estat.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb
allò establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (LCSP). La codificació CPV del contracte és la 45200000-9 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 40.000 euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà
l’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l’aprovació
de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari i la incorporació de la
factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament
de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.2, al tractar-
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se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les
obres.
Atès allò establert a l’article 12.4 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), l’obra d’inversió té
la consideració d’obra local ordinària de conservació i manteniment, i l’art. 37.6 del
mateix reglament estableix que per a aquests tipus d’obres, és suficient que l’òrgan
competent aprovi la documentació tècnica.
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 queda acreditada mitjançant l’informe emès 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 40.000 euros, en l’exercici pressupostari
vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat un pressupost d’execució de
les obres per part de l’empresa BAX CONSTRUCTORA, SL amb el CIF B-25614231,
amb capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional per a executar el
contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm.
325/2015 de 15 de juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. APROVAR el DOCUMENT TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DE TRAM DE 9
METRES DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER GIRONA XAMFRÀ AVINGUDA DE
LA PAU DE MOLLERUSSA, i AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR
D’OBRES que té per objecte la seva execució. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal
vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de BAX
CONSTRUCTORA, SL amb el CIF B-25614231 en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 5.903,48 € (IVA inclòs).



El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les
obres en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la
certificació d’obres i de la factura per l’òrgan competent.
Termini d’execució i supervisió de les obres:
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Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 15 dies hàbils, sota la
supervisió de la Direcció facultativa i l’execució de les obres serà certificada
per part dels serveis tècnics municipals i aprovades per l’òrgan municipal
competent.
Les obres s’iniciaran amb l’Acta de comprovació del replantejament,
sempre i quan hagi estat aprovat i notificat el Pla de Seguretat i Salut en el
treball.


El Pla de seguretat i salut:
L’adjudicatari haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en base a l’Estudi
de Seguretat i Salut que incorpora el document tècnic, el qual haurà de ser
aprovat abans de l’inici de l’obra, previ informe pel Coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció
Facultativa.



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.



Recepció de les obres:
La recepció de les obres es formalitzarà en una acta on es farà constar que les
obres s'han executat dins del termini fixat en el contracte i d'acord amb el
"document tècnic" aprovat per l'Ajuntament i adjudicat per l'òrgan de
contractació

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.”
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9.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIO MENOR D'OBRES: TREBALLS DE
REPARACIO DEL PARQUET DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL.

L’objecte de la present contractació es l’execució dels treballs de polit i envernissat
de la pista poliesportiva 19 de març, així com el pintat de les línies de diverses
pistes de joc, atès el deteriorament que s’ha produit pel seu ús en la pràctica
esportiva.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb
allò establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (LCSP). La codificació CPV del contracte és la 45410000-4 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 40.000 euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà
l’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte, l’aprovació
de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari i la incorporació de la
factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de desenvolupament
de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa l’article 118.2, al tractarse d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el pressupost de les
obres.
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 queda acreditada mitjançant l’informe emès 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 40.000 euros, en l’exercici pressupostari
vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat un pressupost d’execució de
les obres per part de l’empresa VIA GLOBAL FLOORING, SL amb el CIF B65761868,
amb capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional per a executar el
contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, 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 D’OBRES que té per
objecte TREBALLS DE REPARACIÓ DEL PARQUET DE LA PISTA DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL 19 DE MARÇ. Simultàniament,
autoritzar la
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despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal
vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de VIA
GLOBAL FLOORING, SL amb el CIF B65761868 en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 26.770,40 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les
obres en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura
per l’òrgan competent.



Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini de 15 dies hàbils sota la
supervisió dels serveis tècnics municipals.
L’incici dels treballs s’ha previst pel dia 01 d’agost de 2019 i aquests hauran
d’estar finalitzats i l’equipament lliurat a l’ús públic, com a màxim el dia
02 de setembre de 2019.



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en
matèria de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.



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.”
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SOL·LICITUD JOSEP JOAN MOLINS TORTA, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
GUAL PERMANENT

10.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de
Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots
favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a JOSEP JOAN MOLINS TORTA previ pagament dels drets
establerts en les Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència
municipal de gual permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1422
Ubicació: C/ Riu Segre, 6
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial,
entenent-se a aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics
municipals (recaptació) i testimoni a la Policia Local.
11.

SOL·LICITUD SAO DE PONENT EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PEL DIA 15 DE MARÇ DE 2019.

Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. Cristina Simón, en
representació de SAÓ DE PONENT, en què demana 2 taules i 100 cadires pel dia 15
de març, en motiu de la presentació d’un llibre a Cal Badia.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de
Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la petició de Saó de Ponent del següent material:
- 2 taules i 100 cadires per la presentació de la publicació d’un llibre.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap
responsabilitat per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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12.

SOL·LICITUD SRA. SONIA ANGEL HERNANDEZ EN REPRESENTACIÓ DE
CREU ROJA PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UNA
PARADA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL DIFERENTS DIES DE
L’ANY 2019.

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sònia Angel Hernandez, en representació
de CREU ROJA PLA D’URGELL, en què demana autorització per muntar una parada
per realitzar la captació de socis, al recinte del mercat setmanal, els dies 30 de
gener, 13 de març i 17 d’abril de 2019.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la Sra. Sònia Angel Hernandez, en representació de CREU ROJA
PLA D’URGELL, en què demana autorització per muntar una parada per realitzar la
captació de socis, al recinte del mercat setmanal, els dies 30 de gener, 13 de març i
17 d’abril de 2019.
El lloc d’ubicació serà a la parada davant de la botiga Foto Llum.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ “19 DE MARÇ” EL DIA 16
DE MARÇ DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Pere Codina, en representació
del Club Bàsquet Mollerussa, en què demanen autorització utilitzar el pavelló “19 de
març” el dia 16 de març, per realitzar-hi les finals mini de LLeida.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona
beneficiària i l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix
d’alguna de les finalitats següents:
 Educatives,
 Culturals,
 Artístiques,
 Esportives i
 Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.02.2019 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 al Club Bàsquet Mollerussa, la utilització del Pavelló “19 de
març” el dia 16 de març, per realitzar-hi les finals mini de LLeida.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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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 d’aportar pòlissa i rebut R.C.
 S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al
112.
 S’haurà de tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
 S’haurà de respectar l’aforament total.
 S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
 Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD SAO DE PONENT EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS
PEL DIA 24 DE MARÇ DE 2019.

Es dóna compte de la petició presentada per la Sra. Cristina Simón, en
representació de SAÓ DE PONENT, en què demana 6 taules i 100 cadires, així com
tallar el carrer Mallola , entre les 11.00 h i les 14.00 h del dia 24 de març, en motiu
de la segona edició del Saó Poètica a Ca l’Isanda
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de
Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar el tall de carrer i
material:

la petició de Saó de Ponent del següent

- 6 taules i 100 cadires en motiu de la segona edició del Saó Poètica a Ca l’Isanda.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap
responsabilitat per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD SHAHID LATIF, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES DE GENER A
DESEMBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Shahid Latif, , en què demana
autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires del mes de gener al mes
de desembre de 2019 per un total de 37 m2.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe desfavorable de la regidoria
de Seguretat Cituadana, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Shahid Latif, ja que el lloc
sol·licitat per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, és massa a prop de
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la corba i són molts metres a baix de la vorera.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents als efectes oportuns.
16.

PADRÓ MERCAT SETMANAL MARÇ DE 2019.

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de març de 2019, per un
import de 6.851,96 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents, acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de març de
2019.

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.

17.

CONCESSIONS PROVISIONALS NÍNXOLS. ZONA 8 FASE B.

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2017 va
autoritzar l'oferiment públic de concessions de drets funeraris corresponents a la 8a
zona, sobre un màxim de 216 nínxols de l'ampliació del cementiri municipal, (6a
fase d'execució d'obra), aprovant-se les condicions que regirien la mateixa i
posterior adjudicació.
En tot cas fer constar que, ha estat modificada la numeració de la totalitat dels
nínxols del cementiri de forma tal que a la 8a zona, comprèn els nínxols i columnes
següents:
Numeració de nínxols
3.483 a 3.542
3.671 a 3.698

Numeració de columnes
331 a 345
378 a 384

Número columna única
331
332
333

Grup de nínxols
3.483, 3.484, 3.485, 3.486
3.487, 3.488, 3.489, 3.490
3.491, 3.492, 3.493, 3.494

334
335
336

3.495, 3.496, 3.497, 3.498
3.499, 3.500, 3.501, 3.502
3.503, 3.504, 3.505, 3.506

Atès que, tramitat l'oferiment indicat, s'han presentat i formalitzat les reserves que
seguidament s'indica, correspon atorgar les concessions provisionals i fer efectiu el
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dipòsit, per part dels sol·licitants, el 50% dels imports estipulats.
En virtut de quant s'ha exposat, ateses les reserves de concessions sobre nínxols
presentades i en consonància amb l'acord adoptat el 9 de febrer de 2017, la Junta
de Govern, ACORDA:
Primer. Aprovar les concessions provisionals de drets funeraris dels nínxols i
columnes úniques, corresponents a la 8a Zona del cementiri municipal, als titulars
que han efectuat reserva de nínxols conforme l'oferiment públic realitzat:
Nom
Núm.Nínxol Fila
Aldoma Esteve, Josep
3.692
2
Ayala Gimenez, Margarita
3.676
2
379
Aymerich Pons, Salvador
3.517
3
339
Buñales Buñales, Ramon
3.521
3
340
Buñales Buñales, Ramon
3.525
3
341
Carrera Montserrat, Hortensi/Carmen
3.684
2
Carrera Montserrat, Hortensi/Carmen
3.688
2
Crespo Barbera, Josep Maria
3.532
2
del Valle Martinez, Miguel
3.671
1
378
del Valle Martinez, Miguel
3.675
1
379
Dolors/Josep Cortada/Aldoma Sole/Palau
3.516
2
339
Dolors/Josep Cortada/Aldoma Sole/Palau
3.520
2
340
Domenjo Aleu, Jaume
3.541
3
Falip Sanchez, Iolanda
3.540
2
Gonzalez Riba, Angel
3.672
2
378
Josep/Josepa Campabadal/Viles Tugues/Algue
3.542
4
Lloret Saporta, Pilar
3.512
2
338
Marquilles Argelich, Ramon
3.509
3
337
Mata/Morros Vilalalta/Ripoll, Jaume/Paquita
3.539
1
Montserrat/Capdevila Santaularia/Andres, M./A. 3.693
3
383
Montserrat/Capdevila Santaularia/Andres, M./A. 3.697
3
384
Navarro Navarro, Victoria
3.683
1
381
Navarro Navarro, Victoria
3.687
1
382
Ortiz Gonzalez, Manuela
3.538
4
344
Prieto Lopez, Rosa Maria
3.673
3
378
Prieto Lopez, Rosa Maria
3.677
3
379
Reliegos Cots, Jose Manel
3.679
1
380
Reliegos Cots, Jose Manel
3.680
2
270
Segura/Lara Garcia/Plaza, Salvador/Josefa
3.533
3
Segura/Lara Garcia/Plaza, Salvador/Josefa
3.537
3
Serra Massot, Bertomeu
3.685
3
381
Serra Massot, Bertomeu
3.689
3
382
Serra Sanchez, Neus
3.696
2
384
Torres/Serrano Miuel/Peralvez, Francisco/Sacramento 3.523
1
Torres/Serrano Miuel/Peralvez, Francisco/Sacramento 3.524
2
Torres/Serrano Miuel/Peralvez, Francisco/Sacramento 3.527
1
Torres/Serrano Miuel/Peralvez, Francisco/Sacramento 3.528
2
Vazquez Rodrogiez, Isabel
3.508
2
337
Vidal Gauchia, Xavier
3.695
1

Columa
383

381
382
343

345
345
345
345

381
382

341
341
342
342
384
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Vidal Rius, Jaume
Visa/Cortada Folc/Bellmunt, Sixto/Rosa
Nom
Romà Dalmau, Roman
3.494
Sanchez Diaz, David
Vicens Balague, Jaume
3.498
Vives Balletbo, Josep M

3.691
3.529

1

Núm. Columna Única
333
332
334
336

383
3

342

Grup de Nínxols
3.491, 3.492, 3.493,

3.487, 3.488, 3.489, 3.490
3.495, 3.496, 3.497,
3.503, 3.504, 3.505, 3.506

Segon. Simultàniament, s'aprova la relació de contribuents corresponent al 50%
de les taxes pels drets d'ús sobre nínxols i columnes úniques, per un import de
39.150,00 €. El pagament de les quantitats indicades en la relació de contribuents
es produirà per càrrec bancari al compte corrent facilitat per les persones
interessades.
Tercer. Els nínxols que seguidament s'indiquen, s'exclouen de l'oferiment públic i
es reserven per a permuta.
Nom
Josep Garrofe Morreres
3.486

Núm. Columna Única
331

Grup de Nínxols
3.483, 3.484, 3.485,

Quart. Donar trasllat dels acords a la Regidoria responsable del Cementiri
municipal, al Servei de Gestió Tributària i Recaptació i a Intervenció de Fons, als
efectes oportuns.
18.

ATORGAMENT AL SR. MARIANO MARSOL SELLART D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

Vist l’expedient tramitat per Mariano Marsol Sellart per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

obtenir una targeta

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:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones
amb disminució següent:
Titular: Mariano Marsol Sellart
DNI: 40792475C
Núm. expedient: 25137-2019-00006-2475C
Modalitat: Titular Conductor
Data de caducitat: Febrer 2029

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals
oportuns.
19.

ASSUMPTES D’URGÈNCIES.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
presidència exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a
continuació es detallen i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la
majoria absoluta dels membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA
en el següent assumpte:
19.1.-RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 4/2019
Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució
del Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de
108.892,97€.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense
pressupostària, s’informa favorablement la seva aprovació, el
reconeixement de l’obligació i la seva comptabilització.

consignació
conseqüent

Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de factures número 4/2019, per import global de
108.892,97€.
Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del
pressupost ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports
pressupostaris consignats i existents.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i cinquanta-tres minuts,
per Ordre del Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la
present Acta que serà signada pel Sr. President, juntament amb mi, la Secretari,
que en dono fe.

