AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 21 de març de 2019. A
la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i
amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Simó Ribera, Sra. Dolors Bargalló Vidal,
Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència el regidor Sr. Josep Àngel Lavin LLano.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Excusa l’assistència 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.
No se’n presenta cap.
3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A LA CONSTITUCIÓ I/O MODIFICACIÓ D’UN
RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE O COMPLEXA, AL CARRER FIRAL
7, AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 4515218CG2141S0001OL FETA PER XAVIER
FORROLL REÑÉ. EXPEDIENT NÚM.: 2019/02.
Vista la documentació presentada pel Sr. Pedro Sala Sabata, sol·licitant, a l’empara dels
articles 187.2 r) i 197 del DLg. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el TR de la a Llei
d’urbanisme i concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que desplega l’anterior,
llicència municipal per a procedir a la constitució d’un règim de propietat horitzontal simple
de la finca registral 1.113, amb la referència cadastral següent: 4515218CG2141S0001OL
ubicada al carrer Firal, 7 de 25230 Mollerussa.
D’acord amb la documentació presentada, la llicència sol·licitada afecta la finca registral
indicada amb la següent descripció:
URBANA: habitatge unifamiliar entre mitgeres.
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3 de Lleida, al Tom 1924, Llibre 108, foli 111,
Finca 1686.
Resultant que la constitució d’un règim de propietat horitzontal sobre la finca indicada
s’ajusta a les condicions establertes en el planejament vigent, motiu pel qual l’expedient ha
estat informat favorablement (NR 6/2019).
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A la vista de la documentació incorporada a l’expedient de referència i dels informes lliurats
al respecte, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 219/2011, de 20 de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Atorgar a la persona interessada, LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A PROCEDIR A
LA CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE (Expedient
número 02/2019) a l’edifici ubicat al carrer carrer Firal 7, de 25230 Mollerussa que es
correspon amb la finca registral 1686, amb la referència cadastral 4515218CG2141S0001OL,
conforme el projecte presentat al respecte, fent constar els extrems següents:
1. Que segons el que es determina a l’article 31 D64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, la documentació
necessària per a l’autorització d’una llicència de modificació del règim de propietat
horitzontal d’un immoble consistirà en:
-

-

-

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres
elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les
determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o
altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i
ús urbanístic.
Nota simple o certificació del registre de la propietat on consti la descripció de la
finca o edificació.
La proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre
d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

2. La documentació tècnica que s’aporta, la redactat Josep Pifarré Mor, arquitecte, i
consisteix en:
- Memòria descriptiva on es fa constar l’estat actual de l’edifici i les diferents entitats
en els que es pretén dividir
- Plànols a escala adequada de les diferents plantes i entitats de l’immoble que
corresponen a les diferents entitats en les que es pretén dividir.
- Proforma de l’escriptura d’obra acabada, de divisió horitzontal i d’extinció de
condomini.
- Escriptura de propietat
3. Fem constar que els terrenys on es situa la vivenda estan classificats com a sòl urbà i
qualificats com a clau 2, zona d’ordenació en illa tancada, per tant en compliment al
article 146.4.3 del POUM vigent, la densitat d’habitatges ha de ser d’1 habitatge cada 90
m2 de sostre i no s’admetran habitatges inferiors a 90 m2 construïts amb parts
comunes. En els plànols adjunts es fa constar que la superfície construïda de les
vivendes amb parts comunes es superior als 90 m2, per tant, entenem que es dona
compliment aquest paràmetre.
4. Trobem a faltar la nota simple de la finca original.
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5. En la documentació aportada les característiques i superfície dels lots resultants, que
coincideixen amb la de la proforma de l’escriptura de modificació de la divisió horitzontal,
resulten:
Segons memòria

Segons proforma

126,30 m2

126,30 m2

Superfície útil
102,94 m2
Quota participació
50 %
Finca 2 (planta baixa i sotacoberta)
Superfície construïda
189,40 m2

102,94 m2
50 %

Superfície útil
Quota participació

151,74 m2
50 %

Finca 1 (planta baixa)
Superfície construïda

151,74 m2
50 %

189,40 m2

CONCLUSIO
Atès tot el que s’ha dit fins ara, informem desfavorablement la sol·licitud de llicència
de divisió horitzontal objecte d’aquest informe, fins que s’aporti la nota simple de la
finca objecte de divisió horitzontal.



La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Segon. Lliurar certificació de l’acord i còpia certificada del/s plànol/s resultant/s, conforme
allò previst als articles 239.2 i 249 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer. D’acord amb allò que es determina a l’article 6, Epígraf quart de l’0rdenança fiscal
número 6 que regula les taxes per l’expedició de documents administratius, elevar a
definitiva l’autoliquidació per import de 80,00 euros.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes legals
oportuns.”
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I
NETEJA DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA.
Vist el Projecte tècnic que té per objecte les obres d’enderroc de les edificacions existents, de
les tanques, la tala d’arbres i la neteja i esbrossada del terrreny per a la construcció del nou
institut de Mollerussa, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en
funcions de tècnics municipals, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix
a la quantia de 47.067,02 euros IVA inclòs.
Atès allò establert a l’article 12 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’art. 232. apartats 3 i 8 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la
consideració d’obra local ordinària de reforma que inclou obres d’enderroc per la qual cosa el
projecte ha de contenir, en tot cas, els documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP,
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sense perjudici d’allò que estableix l’apartat 2on del mateix, i si s’escau, també la
documentació addicional que assenyala l’art. 25 del ROAS.
El procediment per a l’aprovació del projecte d’obra ordinària es tramita d’acord amb allò que
preveu l’article 37 del ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial per
l’òrgan competent, l’obertura d’un període d’informació pública durant el termini mínim de 30
dies mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la província al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament, i un acord d’aprovació definitiva del mateix que també s’haurà de publicar
al BOP i tauler d’anuncis municipal. Simultàniament, segons allò establert a l’article 37.2 del
ROAS, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, només quan així ho
exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DE
TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA, redactat pels
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnics municipals amb
un pressupost d’execució per contracta per import de 47.067,02 euros IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’expedient aprovat inicialment a la preceptiva informació pública pel
termini de 30 dies, mitjançant Edictes que s’inseriran al BOP de Lleida, al Tauler Municipal
durant el qual podran els interessats consultar-lo i formular les reclamacions, suggerències i
al·legacions que es tinguin per convenients.
Tercer. Transcorregut el termini previst i en el supòsit que no es formuli cap
reclamació,suggerència, ni al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense
necessitar d’ulterior resolució per part de la Junta de Govern local.

5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: EQUIP DE
MEGAFONIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 19 DE MARÇ.
L’objecte de la present contractació és l’adquisició i instal.lació d’un nou equip de megafonia
per al Pavelló poliesportiu municipal -pista 19 de març-, atès que el mateix ha quedat
obsolet com a conseqüència del gran nombre d’activitats que s’hi duen a terme, tant per part
de l’Ajuntament com pels diferents clubs del municipi.
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
32340000-8 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.
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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 HÈCTOR ROMÀ PIRÓ amb el CIF: 78067180M, el qual disposa de la capacitat
d’obrar i habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, 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 i instal.lació d'un EQUIP DE MEGAFONIA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL -PISTA 19 DE MARÇ-. 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 HÈCTOR ROMÀ
PIRÓ amb el CIF: 78067180M, en els termes i condicions que es detallen seguidament:


Preu del contracte: 7.746,42 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament i la
instal.lació en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.



Termini de lliurament:
El subministrament i la instal.lació dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies
hàbils des de l’adjudicació del contracte.



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.
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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.”
6. DESESTIMACIÓ DE LA SOL.LICITUD D’AMPLIACIÓ DELS HONORARIS
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. FASE 1.

DE
DE

Exposició de fets:
En data de 06 de març de 2019, la direcció facultativa de les obres de Reforma de
l’Ajuntament. Fase 1, adjudicada a l’empresa B mes R 29 ARQUITECTES, SLP, va presentar
un pressupost d’AMPLIACIÓ D'HONORARIS PER ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA FASE 1 - REFORMA MOLLERUSSA PER AMPLIACIÓ DE TERMINI (DE 3 A 6
MESOS).
Fonaments de dret
El Secretari de l’ajuntament de Mollerussa, en la data de 14 de març de 2019 ha emès un
informe jurídic, copia literal del qual consta a l’expedient, i que serveix de fonaments de dret
a aquesta proposta, i en el que es conclou el següent:
“…//…”
S’ha de constatar que per acord de de junta de govern de data de 27 de setembre de 2018
es va acordar adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat (ASSISTÈNCIA
TÈCNICA DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA FASE 1 - REFORMA MOLLERUSSA), a favor de B
mes R 29 ARQUITECTES, SLP amb el NIF núm. B25626565. El preu dels honoraris a percebre
per part del contractista ascendeix a la quantia de 14.757,80 € IVA vigent inclòs, i en el
mateix acord es va establir que el termini s’ajustarà a la durada real de les obres objecte del
contracte i finalitzarà amb l’acta de recepció de conformitat amb les obres executades. Atès
l’exposat, no es pot acceptar l’ampliació dels honoraris de la direcció de les obres, ja que, la
quantia del contracte s’ha fixat per tota la durada del mateix, el qual es correspon amb la
durada real de les obres.
CONCLUSIÓ
No es pot acceptar l’ampliació dels honoraris de la direcció de les obres, ja que, la quantia
del contracte s’ha fixat per tota la durada del mateix, el qual es correspon amb la durada
real de les obres.
“…//…”
En virtut dels fets i fomaments de dret exposats, la junta de govern local, en desplegament
de les facultats conferides per decret de l’alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a proposta
de la regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud d’AMPLIACIÓ DELS HONORARIS DE DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. FASE 1.
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Segon. Comunicar el present acord a la persona interessada amb l’oferiment dels recursos
legals pertinents, i donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.
7. PRÒRROGA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI
DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. FASE 1.
Exposició de fets:
I. En la data 31 de maig de 2018, la Junta de govern local va aprovar l’expedient de
contractació del Projecte de reforma i adequació als nous requeriments tècnics i socials de
l’edifici de l’Ajuntament de Mollerussa, Fase 1a, amb un pressupost d’execució per a
contracta per import de 333.589,03 € IVA inclòs, pel procediment obert i tramitació
administrativa urgent amb pluralitat de criteris d’adjudicació.
II. En data de 28 de juny de 2018, la Junta de govern Local va acordar declarar DESERTA la
licitació del PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ ALS NOUS REQUERIMENTS TÈCNICS I
SOCIALS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, FASE 1A, aprovat per acord de
la Junta de Govern en la sessió de data 31 de maig de 2018. En la mateixa data va
autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA del PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ
ALS NOUS REQUERIMENTS TÈCNICS I SOCIALS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, FASE 1A, sota la modalitat licitatòria següent:



Tramitació: ordinària
Procediment: negociat sense publicitat

Alhora va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació de les obres pel procediment i tramitació
indicats.
El pressupost total de licitació és va fixar en l’import de 333.589,03 euros, IVA inclòs.
III. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 169.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació
va invitar a presentar oferta a les següents empreses capacitades per a la realització de
l’objecte del contracte, amb la finalitat de negociar els aspectes econòmics indicats als PCAP:
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, ARROQUETES, SL, GARROFÉ, SAU, BAX
CONSTRUCTORA,
SL,
ROMÀ
INFRAESTRUCTURES,
SAU
i
VOLTES
CONNECTA
INFRAESTRUCTURES , SLU .
Finalitzat el termini per a la presentació de pliques, únicament es va presentar la següent
empresa:
Empresa
BAX CONSTRUCTORA, SL

Registre d’entrada
2018/7362

data_______
8.08.2018

IV. En la data 09 d’agost de 2018, la Mesa de contractació es va reunir per tal de procedir a
l’obertura del SOBRE NÚM. 1 de la única plica presentada i qualificar la documentació
administrativa, declarant la seva admissió atès que s’acreditava el compliment dels requisits
previs assenyalats a l’article 140 de la LCSP. El mateix dia i també en reunió de caràcter
intern, la Mesa efectuà l’obertura del SOBRE NÚM. 2 que conté la documentació avaluable
mitjançant un judici de valor, i va acordar sotmetre la documentació que l’integra a la
valoració per part dels tècnics competents, de conformitat amb allò establert a la clàusula 32
del Plec de les administratives particulars.
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V. En la data 05 de setembre de 2018, es va reunir novament la Mesa de contractació en
reunió de caràcter públic a la que no va assistir l’empresa licitadora, en la que es va ratificar
l’informe emès de valoració i puntuació dels criteris subjectes a un judici de valor, es va
procedir a l’obertura del SOBRE NÚM. 3 que conté els criteris objectius, proposant
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa BAX CONSTRUCTORA CASTELLDANS, SL
sobre la base de l’oferta inicial presentada, sense procedir a la negociació del preu.
VI. En la data 06 de setembre de 2018, la Junta de Govern va acordar requerir a l’empresa
proposada com a adjudicatària, perquè presentés en el termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del següent al que rebés el requeriment, la documentació establerta a la
clàusula 30 del Plec de les administratives particulars, acreditativa del compliment dels
requisits previs per contractar amb a l’administració.
Cinquè: Finalment s’ha de destacar que el TS en la seva sent. de 1 de març de 1991, ha
acceptat la pròrroga tàcita del termini d’execució del contracte davant de la omissió per part
de l’administració de la seva expressa acceptació.
Sisè: En el cas que ens ocupa, s’ha detectat l’incompliment del termini desprès de finalitzar
el termini d’execució del contracte, que recordem era el 15 de gener de 2019.
Conseqüentment amb l’exposat, és necessari sol·licitar informe al director facultatiu de l’obra
per tal que informi sobre si efectivament la demora en el termini inicial d’execució del
contracte, que es de 3 mesos, no és imputable al contractista o si pel contrari si ho és,
deixant també clar en aquest punt que el fet que el contractista no hagi presentat sol·licitud
de prorroga del termini d’execució de les obres abans de la finalització del termini inicialment
establert, com s’ha comentat, comporta que el contractista renúncia al seu dret a demanar la
prorroga, i conseqüentment l’ajuntament haurà d’optar entre resoldre el contracte o la
imposició de penalitat. La consulta al director facultatiu és necessària per:
-

Conèixer la realitat dels fets d’aquesta demora i per que l’Ajuntament pugui decidir si
opta per la resolució o la imposició de penalitats.
I per que determini, en el cas que s’opti per la imposició de les penalitats quin es el
termini de pròrroga que es pot atorgar.

Setè: D’acord amb el PCAP, de conformitat amb el que estableix l’article 193 de la LCSP
l’Ajuntament haurà d’optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros
del preu del contracte, IVA exclòs.
CONCLUSIÓ
1. El fet que contractista no hagi presentat sol·licitud de prorroga del termini d’execució
de les obres abans de la finalització del termini inicialment establert, aquest fet
comporta que el contractista renúncia al seu dret a demanar la prorroga, i
conseqüentment l’ajuntament haurà d’optar entre resoldre el contracte o ampliar el
termini d’execució amb la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
2. Consultar al director facultatiu de les obres:
-

Exposició de la realitat dels fets d’aquesta demora i si l’hi es o no imputable al
contractista
Que en el cas que s’opti per la imposició de penalitats quin es el termini de pròrroga
que es pot atorgar?
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“…//…”
En virtut dels fets i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en desplegament
de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Sol.licitar informe a la DIRECCIÓ FACULTATIVA de les obres de REFORMA DE
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA. FASE 1, en el que es posin de manifest els
següents extrems:
-

Exposició de la realitat dels fets de la demora en el compliment del termini
d’execució de les obres per part del contractista i si aquest l’hi és o no imputable.
Quin hauria de ser el termini de pròrroga que es pot concedir al contractista, si
escau.

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades als efectes legals oportuns, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents.

8.

SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE CULTURAL DEL DIA 20 DE JUNY DE
2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Calvís, en representació de
l’ESCOLA LES ARRELS, en què demana autorització per utilitzar la Sala d’Actes del Centre
Cultural el dia 20 de juny de 2019, per realitzar-hi la festa de les Orles de l’escola.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe de la regidoria corresponent, la Junta
de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Desestimar a l’Escola les Arrels, en què demana autorització per utilitzar la Sala
d’Actes del Centre Cultural el dia 20 de juny de 2019, per realitzar-hi la festa de les Orles de
l’escola, ja que la sala està ocupada per una altra activitat.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
9. SOL·LICITUD ESCOLA LES ARRELS, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL DEL DIA 17 DE JUNY AL DIA 21 DE JUNY DE
2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Calvís, en representació de
l’ESCOLA LES ARRELS, en què demana autorització per utilitzar la Sala d’Exposicions del
Centre Cultural del dia 17 de juny de 2019, al dia 21 de juny de 2019, per realitzar-hi
l’Exposició Fotogràfica dels 10 anys de vida de l’escola.
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,
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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 27.12.18 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 l’Escola les Arrels, la utilització de la Sala d’Exposicions del Centre
Cultural del dia 18 de juny al dia 21 de juny de 2019 (el dia 17 de juny de 2019 la sala està
ocupada), per realitzar-hi l’Exposició Fotogràfica dels 10 anys de vida de l’escola.
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.
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Compensació de despeses




Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.

Responsabilitats derivades de l’ús.


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

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







Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.
Està prohibit fumar.
S’haurà de respectar l’aforament total.
S’haurà d’aportar la pòlissa i rebut RC.
S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10. SOL·LICITUD SAÓ DE PONENT, EN QUÈ DEMANA LA DISTRIBUCIÓ DE SALA DEL
TEATRE L’AMISTAT PER UN ESPECTACLE.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Simón, en representació de Saó de Ponent,
en què demana la distribució concreta de butaques a la zona de l’escenari per dur a terme
diversos assajos per a l’estrena de l’espectacle “Absències” del dia 27 de març al dia 31 de
març de 2019 .
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 12.03.2019 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 la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina Simón, en representació de
Saó de Ponent, per la distribució concreta de butaques a la zona de l’escenari per dur a
terme diversos assajos per a l’estrena de l’espectacle “Absències” del dia 27 de març al dia
31 de març de 2019.
La Brigada Municipal es farà càrrec del muntatge demanat per aquesta entitat el mateix dia
27 a partir de les 14 hores.
Segon. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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11. SOL·LICITUD DEL CLUB D’AUTOMODELISME DE MOLLERUSSA EN QUÈ DEMANEN
MATERIAL DIVERS PELS DIES 30 I 31 DE MARÇ DE 2019.
Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Albert Trilla, en representació del Club
d’Automodelisme de Mollerussa, en què demana disposar d’un wc’s portàtil, 3-4 contenidors
de brossa, taules per 40 persones i 60 cadires per als dies 30 i 31 de març de 2019, en
motiu del campionat de Catalunya de 1/8 TT.
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 del Club d’Automodelisme de Mollerussa del següent material:
-Dies 30 i 31 de març: un wc’s portàtil, 3-4 contenidors de brossa, taules per 40 persones i
60 cadires en motiu del campionat de Catalunya de 1/8 TT.
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.
12. SOL·LICITUD
CPA
MOLLERUSSA
PLA
D’URGELL,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “19 DE MARÇ” ELS
DIES 4 I 5 DE MAIG DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Priego, en representació de
CPA Mollerussa Pla d’Urgell, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del
Pavelló Poliesportiu els dies 4 i 5 de maig de 2019, per realitzar-hi el Trofeu Ciutat de
Mollerussa.
També demana 3 taules llargues plegables per als jutges i 60 cadires per als patinadors.
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 09.02.2019 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 a la Sra. Dolors Priego, en representació de CPA Mollerussa Pla d’Urgell,
la utilització de per utilitzar les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu els dies 4 i 5 de maig de
2019, per realitzar-hi el Trofeu Ciutat de Mollerussa.
S’acorda facilitar-los 3 taules llargues per als jutges i 60 cadires per als patinadors.
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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

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
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seguretat en els actes.
S’haurà de tenir accés a una farmaciola i, en cas d’emergència trucar al 112.
Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.
Tenir localitzats els extintors de la instal·lació.
S’haurà de respectar tota la normativa de seguretat de les instal·lacions. Respectar
l’aforament total. Grades 400 persones.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
S’haurà d’aportar la pòlissa de R.C. i el rebut bancari que cobreixi el període.

Tercer.Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

13. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 6/2019
Vista la relació núm. 6/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua potable
trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de gestió
tributària i recaptació municipal, que inclou 25 expedients i que importa la quantitat 854,16
€.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 6/2019, corresponent al període entre els dies 25 de febrer al 10 de març de 2019.
Segon.- D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la tarifa pel
subministrament d’aigua potable, s’aproven les liquidacions dels drets, pels conceptes i
imports que figuren en cada un dels expedients referenciats, que han de satisfer els titulars
(obligats tributaris) dels subministraments autoritzats.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’empresa gestora del
servei, SOREA SA, als efectes oportuns.

14. DEVOLUCIÓ DE FIANÇA A NUFRI S.A.T. Nº 1596 PER L’EXECUCIÓ SIMULTÀNIA
DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ CONTEMPLADES EN EL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ PLA PARCIAL TERCERA AMPLIACIÓ DE NUFRI I COM A
COMPLIMENT DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 25/2014.
Vista la instància presentada per Nufri S.A.T. Nº 1596 per la qual sol·licita la devolució de la
fiança definitiva que en el seu dia va dipositar com a garantia per l’execució simultània de les
obres d’urbanització contemplades en el projecte d’urbanització pla parcial tercera ampliació
de Nufri i com a compliment de la llicència d’obres 25/2014.
Atès el disposat a l’article 40.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Vist l’informe tècnic favorable de devolució de fiança.
En base al que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar la devolució de la fiança a Nufri S.A.T. Nº 1596 per l’execució simultània
de les obres d’urbanització contemplades en el projecte d’urbanització pla parcial tercera
ampliació de Nufri i com a compliment de la llicència d’obres 25/2014, per un import de
49.388,80 €.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i als serveis municipals competents, als
efectes econòmics oportuns.
15. PRP2019/289 ACTUALITZACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ QUE PERCEP SOREA, SA PER
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 2019.
Vista la instància presentada pel Sr. David Gall i Martín, en nom i representació de SOREA,
SAU, amb data 7 de març de 2019 per la qual sol·licita autorització de la retribució per a
l’any 2019.
Vist l’estudi justificatiu de l’increment, i atès que l’article 4rt. del contracte de gestió del
servei de clavegueram de Mollerussa, estableix la revisió de la retribució a l’empresa en
funció de l’IPC registrat a Catalunya durant l’exercici anterior a la data de la revisió, la Junta
de Govern, de conformitat amb l’informe proposta favorable lliurat per la Intervenció de
Fons, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’increment de retribució del 1,014%, d’acord amb l’estudi justificatiu, per a
l’any 2019 en la forma següent:


54.202,43 €/any x 1,014 = 54.961,26 €/any

Segon. Notificar a SOREA, SA aquest acord amb oferiment dels recursos adients.
No obstant això, la Junta de Govern acordarà el que estimi més oportú.
16. SOL·LICITUD REDUCCIÓ DE JORNADA SRA. SANCHEZ PARRA, ALEXANDRA
D’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. Sanchez Parra, Alexandra en què
demana la reducció d’un terç de la jornada laboral per tenir cura d’un fill o filla menor de 6
anys en base a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de
les administracions públiques.
D’acord amb el que determina la normativa següent:








Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (art. 94)
Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’import sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de
23 de març)
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures relatives a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Real decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP)
Acord-Conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de
Mollerussa.
Referència doctrinal González Perez, J i González Navarro, F
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Atenent la normativa al respecte, la Junta de Govern ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Sanchez Parra, Alexandra que figura a la plantilla de personal
d’aquest Ajuntament, que redueixi la jornada laboral en un terç per tenir cura d’un fill/filla
menor de sis anys.
Segon. Les condicions d’aquesta autorització són les següents:








Reducció: Un terç de la jornada laboral.
Retribució: 80%
Horari: En funció de les necessitats del servei.
Inici: 09/04/2019
Durada màxima: fins que l’infant tingui sis anys. Data de naixement:
10/10/2018
Data d’incorporació a jornada completa: 10/10/2024
Advertir a la persona sol·licitant que la renúncia a aquest dret implicarà
l’abandonament definitiu de la pretensió, que es concreta en la reducció de la
jornada i ja no podrà exercir-se de nou.

Altres condicions:





La reducció es concedeix sempre que es tingui la guarda legal del fill/a menor de 6
anys.
No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant,
llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempre que no superi el termini
establert.
La reducció és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat,
retribuïda o no.
Així mateix és incompatible amb l’autorització de compatibilitat.

Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni al departament corresponent, a Règim Intern, a Recursos
Humans. Igualment, se’n donarà trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament als efectes
oportuns.
17. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-23-2019
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/3861, de data 08-03-2019, la Sra. MARIA SOLEDAD GARCIA ROGGEN sol·licita
targeta de resident zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
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-

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
Sra. Maria Soledad Garcia Roggen. 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.
18. REALITZACIÓ DE DIVERSES FORMACIONS DINS DEL PROGRAMA “ENGANXA’T I
CONTINUA” SEGON TRIMESTRE ANY 2019
Des del programa Enganxa’t i Continua, es realitzen diverses activitats programades durant
el curs destinades als usuaris/es del servei (joves entre 12 i 16 anys). La dinamització i
gestió del projecte ho porta a terme la tècnica referent del servei que està ubicat dins de la
Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i infància. Tot i això, hi ha xerrades educatives,
tallers o activitats destinades als usuaris/es del servei, on és necessària una persona
especialitzada en el tema. En aquest cas, es recorre a entitats i/o serveis externs per tal de
poder realitzar les formacions.
Per aquest segon trimestre està planificat la realització de quatre formacions:
A- Taller nosaltres la tribu, a càrrec de J. Besora. El taller pretén posar en joc i
treballar aquests 5 valors: originalitat, esperança, proactivitat, consens i curiositat,
amb l’objectiu principal d’apoderar i fer reflexionar el grup de joves envers diversos
aspectes de la societat.
B- Taller higiene postural del cos en èpoques d’exàmens, a càrrec de J.
Minguell. L’activitat ens permetrà treballar diversos aspectes didàctics:
Matemàtiques, geometria,....A més d’un treball pedagògic com són el treball en
equip, la planificació i la concentració.
C- Taller de Rialloteràpia, a càrrec de Fabra Formació. Mitjançant aquest taller, es
fomenta l’expressió i extraversió, augmenta l’autoestima, aporta comprensió i
alegria, obre els nostres sentits i ens ajuda a transformar les nostres pautes mentals.
D- Taller de ioga, a càrrec O. Buscà. Amb la pràctica del ioga cerquem el
desenvolupament de l’equilibri, l’harmonia i el control sobre si mateix. A més,
estimula la creativitat, la imaginació i la sensibilitat.
Els termes en què es duran a terme les formacions es descriuen a continuació:
Activitat i cost
Nosaltres la tribu
100,00€
Higiene postural del
cos en èpoques

Dia i Hora
27 de març de 5 a 7
tarda
3 d’abril de 5 a 7 de
la tarda

Lloc
Centre obert La
Banqueta
Centre obert La
Banqueta

Formador/a
Jordi Besora
Josefina Minguell
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d’exàmens.
Cost dietes
Taller de
Rialloteràpia 258,50€
Ioga
35,00€

10 d’abril del 2019
de 5 a 7 de la tarda

Centre
obert
Banqueta

La

Empresa
Formació

8 de maig de 5 a 7
de la tarda

Centre
obert
Banqueta

La

Òscar Busca

Fabra

La despesa econòmica d’aquestes formacions és a càrrec de la regidoria de Joventut/oficina
jove del Pla d’Urgell, que disposa de pressupost per a la seva realització i serà l’àrea que
tramitarà els expedients econòmics al respecte de cada una de les formacions formació.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social,
Ciutadania i Infància en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització del conjunt de les formacions: “Nosaltres la tribu”,
Rialloteràpia, Taller d’higiene postural del cos en èpoques d’exàmens i Taller de
ioga, englobades dins del projecte anomenat Enganxa’t i Continua que es durà a terme al
Centre d’Iniciatives socioeducatives La Banqueta, en els termes exposats en els antecedents.
Segon. Donar la conformitat en la execució de les formacions per part del professionals Jordi
Besora, empresa Fabra Formació, Josefina Minguell i Òscar Buscà.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.

19. AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
2019

DIADA DELS AVIS

Atès que la Regidoria de Benestar Social , Ciutadania i Infància promociona diverses
activitats, per afavorir l’envelliment actiu de la ciutadania. Es proposa portar a terme la
denominada “ Diada dels Avis 2019” festa popular destinada a homenatjar a les persones
majors de 65 anys de la nostra ciutat i especialment a aquelles persones que compleixen 95
anys durant l’any 2019. Aquesta festa popular es realitza a Mollerussa des de fa més de 20
anys.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, a proposta de la Regidoria de Benestar Social ,
Ciutadania i Infància en desplegament de les facultats atribuïdes al Decret 325/2015, de 15
de juny, per unanimitat, i per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de l’esdeveniment que es portarà a terme el dia 25 d’abril
de 2019 anomenat “ Diada dels Avis” dins de les Festes de Sant Isidori i que consisteix en un
dinar popular per a persones majors de 65 anys de la nostra ciutat, i un homenatge públic a
aquelles persones que fan 95 anys durant l’any 2019.
Segon. Autoritzar el preu que els participants en el dinar hauran d’abonar per poder assistirhi al Dinar de la Diada dels Avis.
ACTIVITAT

PREU TIQUET DINAR

Dinar “ Diada dels Avis 2019” 8€
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Tercer: Autoritzar a la Regidoria de Benestar Social, Ciutadania i Infància a portar a terme
les actuacions necessàries per a la implementació de l’esdeveniment “ Diada dels Avis i el
dinar que comporta aquest acte.
Quart.-Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores 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.
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