AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 4 de juliol de 2019. A la
Sala de Juntes 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’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia
Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
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.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: PREVENCIÓ DE LA
LEGIONEL.LA EQUIPAMENTS MUNICIPALS. ANUALITAT 2019.

L’objecte d’aquesta contractació és el servei consistent en la prevenció i control de la
legionel·losi a les instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta i torres de refrigeració dels
diferents equipaments municipals. La prestació del servei és necessària per donar
compliment al Reial Decret 865/2003, pel qual s’estableixen les condicions
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 90920000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost de prestació del servei
per part de l’empresa ECOESTUDI SIMA, SLP, la qual disposa de la capacitat d’obrar i
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l’habilitació empresarial i professional necessària per a executar les prestacions objecte del
contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant la RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
la PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL.LA EQUIPAMENTS MUNICIPALS. ANUALITAT 2019.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de ECOESTUDI
SIMA, SLP, en els termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions d’aigua sanitària freda i calenta i
torres de refrigeració dels diferents equipaments municipals que s’annexen a l’expedient,
i d’acord amb els millores gratuïtes al contracte especificades en el pressupost.



La retribució del contracte: 5.465,7 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La durada de la prestació s’estableix des del dia 01/01/2019 al 31/12/2019.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

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.”
3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS
APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT
2019.
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L’objecte de la present contracte és l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
anual dels aparells elevadors instal·lats en els edificis públics municipals durant l’exercici
2019. La prestació del servei és necessària per tal de garantir la continuitat del manteniment
dels aparells amb l’aplicació dels requisits normatius i del seu control, i evitar la degradació
de les instal.lacions.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50750000-7 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, han estats presentats diversos pressupostos considerant
l’òrgan de contractació les millors ofertes en relació a la qualitat-preu, les presentades per
ASECENSORS GALO i MARVI ASCENSORES, SL, les quals disposen de la capacitat d’obrar i
l’habilitació empresarial i professional necessària per a executar les prestacions objecte del
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 RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR que té per objecte SERVEI
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS.
ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de les empreses ASCENSORS
GALO (ORONA) i MARVI ASCENSORES, SL, en els termes que es descriuen seguidament:


Objcte del contracte:
Servei de conservació i manteniment anual dels aparells elevadors instal·lats en els
edificis públics municipals durant l’exercici 2019:



Empresa adjudicatària: ASECENSORS GALO (ORONA)
Relació equipaments i preus:
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Modalitat
contracte

CENTRE

Quota anual
Quota mensual

ESCOLA POMPEU FABRA

BÀSIC

51,98 €

623,76 €

MUSEU VESTITS DE PAPER

BÀSIC

51,98 €

623,76 €

EDIFICI SOCIAL DE L'AMISTAT

BÀSIC

51,98 €

623,76 €

PAS INFERIOR ESTACIÓ AUTOBUSOS VIA 1

BÀSIC

99,18 €

1.190,16 €

PAS INFERIOR ESTACIÓ AUTOBUSOS VIA 3

BÀSIC

99,18 €

1.190,16 €

IMPORT TOTAL MANTENIMENT ANUAL

4.251,60 €

El contracte inclou el canvi de línea de telèfon a sistema GSM dels equipaments, en
les termes següents:
ESCOLA POMPEU FABRA
MUSEU VESTITS PAPER
EDIFICI SOCIAL DE L’AMISTAT
3 equips

84,00 €/any

252,00 €

Quota de manteniment mensual de tres aparells
(7€/mes per ascensor):
IMPORT TOTAL MANTENIMENT ANUAL



4.503,60 €

Empresa adjudicatària: MARVI ASECENSORES, SL
Relació equipaments i preus:

Modalitat
contracte

Quota mensual

AJUNTAMENT

TOT RISC

69,00 €

828,00 €

CENTRE CULTURAL I BIBLIOTECA

TOT RISC

69,00 €

828,00 €

AMISTAT Hall

BÀSIC

43,00 €

516,00 €

AMISTAT Vestidors

BÀSIC

43,00 €

516,00 €

ARXIU COMARCAL

BÀSIC

43,00 €

516,00 €

EDIFICI SANT JORDI

BÀSIC

43,00 €

516,00 €

CASAL DE LA GENT GRAN

BÀSIC

18,00 €

216,00 €

CENTRE

IMPORT TOTAL MANTENIMENT ANUAL

Quota anual

3.936,00 €

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.


La durada de la prestació:
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La durada de la prestació s’estableix des del dia 01/01/ 2019 al 31/12/2019.


Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

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.”
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS
EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS
PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2019.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels extintors,
BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics municipals, durant l’anualitat 2019,
consistent en la seva revisió periòdica reglamentària per part d’una empresa autoritzada, i la
posterior resolució de les incidències que en resultin d’aquesta. La prestació del servei és
necessària per tal de garantir la continuitat del manteniment dels aparells amb l’aplicació
dels requisits normatius i del seu control, i evitar la seva degradació.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 50413200 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
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amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, han estat presentats els pressupostos part de les
empreses SEGURETAT ARSOL, SL I SIEF-2, SL, considerant-les per part de l’òrgan de
contractació, les millors ofertes en relació qualitat-preu. Així mateix, s’ha constatat que les
empreses disposen de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial i professional necessària
per a executar les prestacions objecte del 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 RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2019. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS a favor de les empreses esmentades,
en els termes que es descriuen seguidament:
Objecte del contracte:



Manteniment dels extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics
municipals, durant l’anualitat 2019, consistent en la seva revisió periòdica reglamentària
per part d’una empresa autoritzada, i la posterior resolució de les incidències que en
resultin d’aquesta.



Empresa adjudicatària: SEGURETAT ARSOL, SL
Relació equipaments i preus:

UT

preu/ut

Import

REVISIÓ EXTINTORS
2KG CO2

16

3,00

48,00

5KG CO2

15

3,00

45,00

6KG ABC

64

3,00

192,00

9KG ABC

9

3,00

27,00

RETIMBRATS EXTINTORS
2KG CO2

2

15,00

30,00

5KG CO2

2

29,00

58,00

6KG ABC

21

16,00

336,00

9KG ABC

1

20,59

20,59

CÀRREGUES EXTINTORS
2KG CO2

13,50

0,00

5KG CO2

26,10

0,00

6KG ABC

14,40

0,00

9KG ABC

18,53

0,00

2KG CO2

50,90

COMPRA
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2KG CO2
5KG CO2

0
2

34,00
57,00

0,00
114,00

6KG ABC

6

22,00

132,00

9KG ABC

0

29,00

0,00

revisió BIE 25

19

5,00

95,00

revisió BIE 45

0

5,00

0,00

retimbrat BIE 25

0

25,00

0,00

retimbrat BIE 45

2

25,00

50,00

revisió grup contra incendis

3

60,00

180,00

revisió sprinklers

0

30,00

0,00

Pavelló Firal

1

123,50

123,50

Casal de la Gent Gran

1

65,00

65,00

Biblioteca

1

100,00

100,00

REVISIÓ BIES's

RETIMBRE BIE's

ALTRES REVISIONS

revisió alarma incendis

IMPORT TOTAL



1.616,09

Empresa adjudicatària: SIEF-2, SL
Relació equipaments i preus:
UT

preu/ut

Import

REVISIÓ EXTINTORS
2KG CO2

6

3,40

5KG CO2

21

3,40

71,40

6KG ABC

98

3,40

333,20

9KG ABC

2

3,40

6,80

RETIMBRES EXTINTORS
2KG CO2

2

18,00

36,00

5KG CO2

6

26,00

156,00

6KG ABC

43

19,00

817,00

9KG ABC

0

20,00

0,00

CÀRREGUES EXTINTORS
2KG CO2

20,00

0,00

5KG CO2

25,00

0,00

6KG ABC

12,00

0,00

9KG ABC

20,00

0,00

20,40

COMPRA
2KG CO2
2KG CO2

50,90

5KG CO2

1
0

45,00
62,00

45,00
0,00

6KG ABC

2

30,00

60,00

9KG ABC

0

35,00

0,00
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REVISIÓ BIES's
revisió BIE 25

29

6,50

188,50

revisió BIE 45

4

6,50

26,00

retimbre BIE 25

10

24,00

240,00

retimbre BIE 45

0

24,00

0,00

revisió grup contraincendis

3

59,00

177,00

revisió sprinklers

1

95,00

95,00

1
1
1
2

90,00
90,00
90,00
90,00

90,00
90,00
90,00
180,00

1
1

90,00
90,00

90,00
90,00

RETIMBRE BIE's

ALTRES REVISIONS

revisió alarma incendis
Teatre Amistat
EMMM
Escola Pompeu Fabra
Escola Ignasi Peraire
Museu Vestits de Paper
Amistat. Edifici nou
IMPORT TOTAL

2.902,30

El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.


La durada de la prestació:
La durada de la prestació s’estableix des del dia 01/01/2019 al 31/12/2019.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: RETIRADA DE VEHICLES
DE LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. ANUALITAT 2019.
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L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei consistent en el transport dels
vehicles des del punt de recollida al punt de dipòsit municipal. La prestació del servei és
necessària a l’efecte de complementar el servei públic d’ordenació i regulació de la circulació
viària. Tanmateix, no implicarà, en cap cas, l’exercici d’autoritat inherent als poders públics.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 63100000-0 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
a raó del preu unitari de 61,15 € (IVA exclòs) per cada servei dels supòsits d’intervenció (A),
(B) i (C) previstos al PPT, amb una previsió de 230 intervencions anuals la qual cosa que
equival al preu total estimat de 14.064,5 €.
Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la pressupost de prestació del servei
per part de l’empresa CARROSSERIES JORDI HUGUET, SL, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les prestacions
objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant la RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la
Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la tramitació de l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI DE
RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA (GRUA MUNICIPAL). ANUALITAT 2019
i aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions tècniques
que hauran de regir la contractació del servei. Simultàniament, autoritzar la despesa
derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici
2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
CARROSSERIES JORDI HUGUET, SL amb el CIF: B-25448325, en els termes que es
descriuen seguidament:


La retribució del servei:
Preu unitari de cada servei dels supòsits (A), (B) i (C) = 74,00 € (IVA inclòs).
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Preu màxim estimat anual = 17.020 € IVA inclòs (74,00 x 230 intervencions
aprox.)
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.


La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2019 i finalitzarà el dia 31/12/2019.



L’objecte de la prestació contractada abasta el següent:


Transport dels vehicles des del punt de recollida al punt de dipòsit, el qual
s’estableix com a complementari del servei públic d’ordenació i regulació de la
circulació viària.



La prestació del servei no implicarà, en cap cas, l’exercici d’autoritat inherent als
poders públics.



La prestació del servei tindrà lloc per alguna de les següents causes:
(A) Estacionament indegut
(B) Abandonament
(C) Circumstàncies motivades per raons d’ordre públic, interès públic o social
(esdeveniments firals, lúdic i/o esportiu o similars), o emergències



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 103.5 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. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
Quart. 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.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
6.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT FINANCER,
DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC PER A LES
OFICINES MUNICIPALS.

Incoat l’expedient de contractació que té per objecte el subministrament d’equips i material
informàtic divers, mitjançant l’arrendament financer (i opció de compra final), pels serveis de
les oficines de les diferents àrees municipals. Les característiques tècniques dels equips
s’incorporen als respectius Plecs de Clàusules administratives particulars.
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El contracte es tipifica de subministrament de conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), el qual pot efectuar-se sota la
modalitat d’arrendament financer. En virtut d’aquest contracte, l’Administració té dret a l’ús
del bé finançat i com a contrapartida haurà de pagar un determinat nombre de quotes
periòdiques, incloent, a la finalització del contracte, una opció de compra no superior a una
mensualitat (o el valor proporcional si, en el seu cas, es proposa l’opció de l’adquisició en
finalitzar la 1a anualitat).
En funció d'aquest objecte, la codificació corresponent la nomenclatura del Vocabulari comú
de contractes (CPV) de la Comissió Europea, establerta pel Reglament (CE) 213/2008, de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, és la següent: 30000000-9.
En l’expedient de contractació s’acredita que hi consta la memòria justificativa de la
necessitat del contracte en els termes establerts a l’article 28 de la LCSP, el plec de les
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, l’informe de legalitat
i l’informe de la Secretaria. Així mateix, cal que per part de la Intervenció de fons se
certifiqui l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del
contracte, de conformitat amb allò establert a l’article 116.3 de la LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. APROVAR l’expedient de contractació del SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT
L’ARRENDAMENT FINANCER, D’EQUIPS I MATERIAL INFORMÀTIC PER LES
OFICINES MUNICIPALS, sota la modalitat licitatòria següent:



Procediment: obert simplificat abreujat
Tramitació: ordinària

Simultàniament, anunciar la licitació pel termini mínim de deu (10) dies naturals,
comptats des de la data de publicació de l’anunci al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Mollerussa. Si l'esmentat dia final fos dissabte o declarat festiu en el municipi, es clourà
l'indicat termini el primer dia hàbil següent.
Segon. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que hauran de regir la contractació del subministrament pel procediment i
tramitació indicats, determinant-se els elements singulars següents:
1. El pressupost de la despesa:
El pressupost dels béns d’equip ascendeix a la quantia següent:
Pressupost d’execució (sense IVA): 15.620,94 €
IVA al tipus 21%: 3.280,40 €
Pressupost d’execució per contracta (amb IVA): 18.901,34 €
2. Condicions financeres de l’arrendament financer:
El finançament dels béns serà articulat mitjançant un contracte d’arrendament financer amb opció de compra final -, a través del qual es concertarà, simultàrinament, el servei
financer i l’entrega dels béns.
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Les condicions màximes financeres de l’arrendament financer han d’estar subjectes a allò
que s’estableix a l’Annex I de la Resolució de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, de 4 de juliol, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, en
els termes següents:
Nombre de quotes: 36 quotes
Preu màxim quota mensual (sense IVA): 424,83 €
IVA quota mensual: 89,21 €
Preu total màxim quota mensual (amb IVA): 514,04 €
El pressupost màxim de l’arrendament financer es fixa en la quantia de 15.294,00 euros +
IVA = 18.505,74 euros (IVA inclòs).
Dins d’aquest preu s’inclouen la totalitat dels conceptes següents:
-

El preu de l’arrendament financer.
Els tributs derivats del contracte i de les operacions necessàries per a la seva execució.
Les quotes d’arrendament: 36 mensualitats (3 anys).
Comissions: incloses dins del tipus de licitació.

Tercer. Les obligacions econòmiques que per a l'Ajuntament es derivin del compliment
d'aquest contracte per a la cobertura de l’import de les quotes proporcionals a l’anualitat
d’inici d’execució, es faran efectives amb càrrec del pressupost municipal vigent. Per a la
resta de quotes, s’aprovarà el compromís de despesa per als exercicis futurs.
Quart. L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà en els termes previstos a l’article
159.2 de la LCSP, mitjançant anunci al Perfil de contractant de l’Ajuntament de Mollerussa.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui necessari pel desenvolupament
dels acords adoptats.”
7.

TALLER HIGIENE
ESTIU2019

BUCODENTAL

AL

CENTRE

OBERT

“LA

BANQUETA”

–

Des del Centre Obert La Banqueta, es realitzen diverses activitats programades durant el
curs d’estiu destinades als usuaris/es del servei. La majoria de les activitats i formacions són
implementades per les educadores del mateix servei: la Directora Tècnica i la Integradora
Social. 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
col·laboradors per tal de poder realitzar el taller o activitat.
Per a la implementació de la campanya d’higiene bucodental, es necessita una persona
especialitzada en la matèria, és per això que des de la clínica Dental Office les senyores
Carmen Pozo Muñoz amb DNI 78075294T i Belen Rojas Llamas amb DNI
43742342E realitzaran l’esmentada campanya.
Amb aquesta activitat el que es pretén es que els infants entenguin com amb una higiene
bucodental adequada poden evitar diferents patologies dentals. La càries és una de les
malalties més freqüents a Catalunya i afecta a la meitat dels infants, la campanya d’higiene
bucodental consisteix en fomentar el raspallat de les dents com un hàbit de salut bucodental
essencial per a la prevenció de la càries i altres malalties de la boca.
Aquesta sessió sempre estarà sota la supervisió de les educadores del Centre Obert la
Banqueta.
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Els termes en què es durà a terme l’activitat es descriuen a continuació:
ACTIVITAT

DIES

HORARI

GRUP

LLOC

DADES DEL
COL·LABORADOR/A

Campanya

9 de

11.00

Tot el

Centre

d’higiene

juliol

a

grup

d’iniciatives

bucodental

del

12.00 hores

d’infants

socioeducatives

*

2019

“La Banqueta”



Carmen Pozo Muñoz
amb DNI 78075294T



Belen

Rojas

Llamas

amb DNI 43742342E

Atès que l’article 6 de la NORMATIVA DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE OBERT “La Banqueta”
de Mollerussa, en relació als Recursos humans, estableix que en podran formar part
talleristes, voluntaris i practicants.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides
per Decrets d’ Alcaldia núm RES2019/358, de 21 de juny , i a proposta de la Regidoria de
Benestar Social, Ciutadania i Infància , per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la realització de la dinàmica englobada dins del projecte de centre
campanya d’higiene bucodental que es durà a terme al Centre Obert La Banqueta d’estiu,
en els termes exposats en els antecedents.
Segon. Donar la conformitat a la col·laboració de les senyores Carmen Pozo Muñoz amb
DNI 78075294T i Belen Rojas Llamas amb DNI 43742342E per realitzar l’activitat
autoritzada.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a les regidories pertinents.
8.

RECONEIXEMENT DEL 2N. TRIENNI AL SR. MEGIAS VARGAS, JOSE

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 2n. trienni a favor del Sr.
MEGIAS VARGAS, J.J, membre integrant de la plantilla de PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’agent de la Policia Local, subgrup C2
(Ref. 022).
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. MEGIAS VARGAS, J.J (agent de la Policia Local, Escala
Bàsica, Grup C2, Ref. 022) adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala Serveis
Especials de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, un trienni del subgrup
C1 (2n. d’ordre) des del dia 03 de juliol de 2019 i amb efectes econòmics des del mes de
venciment.
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
9.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI A LA SRA. SOLSONA MARIMON, SANDRA

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor de la Sra.
SOLSONA MARIMON, Sandra personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el
lloc de treball de monitora/socorrista, categoria C1
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Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de SOLSONA MARIMON, Sandra el 4t. trienni, les
característiques del qual són les següents:
Venciment 4t. trienni: 15/07/2019
Grup categoria: C1
Percentatge: 38,59%
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
10.

RECONEIXEMENT DEL 5È. TRIENNI A LA SRA. PEREZ SALVIA, MONTSE

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni a favor de la Sra.
PEREZ SALVIA, MONTSE personal contractat en règim laboral indefinit no fix, en el lloc de
treball de monitora/socorrista, categoria C1
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de PEREZ SALVIA, MONTSE el 5è. trienni, les característiques
del qual són les següents:
Venciment 5è. trienni: 15/07/2019
Grup categoria: C1
Percentatge: 62,92%
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
11.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ JULIOL

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de juliol de 2019, per un import de
11.186,70 € 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 juliol 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.
12.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
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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:

12.1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL VIAL ACCÉS DEL NOU INSTITIUT DE MOLLERUSSA.
Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de març de 2019, es va aprovar inicialment el
Projecte d’urbanització del vial d’accés (Fase 1) i les obres d’implantació i construcció dels
fonaments del nou institut de Mollerussa (Fase 2), redactat per tècnics competents per
encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la
quantia de 358.319,11 euros IVA inclòs.
II. Per acord de la Junta de Govern de data 28 de març de 2019, es va aprovar l’expedient
de contractació del PROJECTE DE LES OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA
DELS TERRENYS, i del PROJECTE URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) I LES OBRES
PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 2), mitjançant el procediment obert simplificat i la tramitació
administrativa ordinària amb pluralitat de criteris d’adjudicació, i la divisió de l’objecte del
contracte en els següents lots:
LOT 1: Obres d’enderroc de construccions i neteja dels terrenys
LOT 2: Urbanització del vial d’accés (Fase 1 del Projecte)
LOT 3: Obres per a la implantació i construcció dels fonaments (Fase 2 del Projecte)
Pel que fa referència al LOT 2, l’import del pressupost d’execució per contracta ascendia a la
quantia de 152.629,40 € IVA inclòs.
III. Per acord de la Junta de Govern de data 20 de maig de 2019, es van adjudicar els
contractes que tenen per objecte l’execució de les OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS
I NETEJA DELS TERRENYS (LOT 1), URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (LOT 2) I OBRES PER
LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (LOT 3), formalitzats en la data 23 de maig de 2019, en els termes següents:
…//…
LOT 2

URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS AL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 1)

1. Proposta d’adjudicació: M. Y J. GRUAS, SA
2. Preu del contracte: 139.976,42 € IVA inclòs
3. Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)
…//…
IV. En la data 04 de juliol de 2019, el Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal, ha emès un informe posant de
manifest les raons que justifiquen la modificació del Projecte d’urbanització del vial d’accés al
nou institut de Mollerussa (LOT 2), essent el resultat de les modificacions en els següents
termes:
...//...
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5. Segons tot allò explicat anteriorment, les dades econòmiques del contracte actualment
vigent i les del modificat són les següents:
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a) Projecte inicial
Pressupost d’execució material PEM
Despeses generals 13%
Benefici Industrial 6%
Subtotal
IVA 21%

106.000,00 €
13.780,00 €
6.360,00 €
126.140,00 €
26.489,40 €

Pressupost execució contracta PEC
Baixa d’adjudicació 8,29%

152.629,40 €
- 12.652,98 €

Pressupost d’adjudicació del contracte

139.976,42 €

b) Import de l’obra afegida
PEM
13%
6%
Subtotal

5.500,00 €
715,00 €
330,00 €
6.545,00 €

IVA 21%
PEC

1.374,45 €
7.919,45 €

Baixa d’adjudicació 8,29%
Pressupost de la modificació

- 656,52 €
7.262,93 €

(...)
6. Tal com s’ha expressat als punts anteriors, es tracta d’una modificació d’abast limitat, que
suposa un increment del 5,19 % del pressupost establert inicialment, i que té l’origen en
incidències vinculades al desenvolupament de les obres però que es situen fora de l’àmbit on
aquestes es materialitzen, per la qual cosa no es podien preveure en la redacció del projecte.
L’execució de les obres addicionals, resulta obligatòria i urgent per l’Ajuntament de
Mollerussa per qüestions de seguretat en la circulació de vehicles i persones al camí de
Belianes, per la qual cosa la seva execució per part de M i J GRUAS representa un estalvi de
temps i previsiblement econòmic, al tractar-se d’obres que la constructora realitzaria amb la
corresponent baixa d’adjudicació inicial del 8,29%.
Atès l’abast limitat de les obres addicionals a realitzar, el seu pressupost i les seves
característiques, la seva realització no modifica ni el termini d’execució establert al contracte
vigent, ni a la classificació del contractista.
...//...
Fonaments de dret:
En la data 04 de juliol de 2019, ha estat emès l’informe jurídic de la Secretaria General de
l’Ajuntament conforme allò que estableix la Disposició addicional tercera apartat 8è de la
LCSP, còpia 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:
…//…
CONCLUSIÓ:
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En virtut de tot l’exposat, i atès que d’acord amb l’art 205.1a) de la LCSP, s’ha justificat la
necessitat de la modificació a través de l’informe tècnic de data 03 de juliol de 2019, i en el
mateix s’han d’indicat les raons per les quals es fa necessari l’execució de les obres
addicionals, complint-se els requisits que s’hi assenyalen relatius a que la modificació es
limita a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa
objectiva que la faci necessària i que, conforme estableix l’art. 205.2, també es compleixen
els requisits que s’hi assenyalen en relació a que el canvi de contractista no és possible per
raons de tipus econòmic i que la modificació no implica una alteració de la quantia del preu
inicial del contracte superior al 50%, es considera procedent la modificació proposada.
…//…
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 RES 2019/358, de 21 de juny de 2019,
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORTIZAR l’expedient de MODIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL VIAL ACCÉS DEL NOU INSTITIUT DE MOLLERUSSA, redactat per tècnics
competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, essent el resultat d’aquesta
modificació els següents imports:
Projecte modificat
Percentatge de la modificació respecte del pressupost adjudicat 5,19 % < 15%
Pressupost d’execució material PEM
Despeses generals 13%
Benefici Industrial 6%
Subtotal
IVA 21%
Pressupost execució contracta PEC

111.500,00 €
14.495,00 €
6.690,00 €
132.685,00 €
27.863,85 €
160.548,85 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 13.309,50 €

Pressupost d’adjudicació del contracte

147.239,35 €

La modificació del projecte comportarà la MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE amb l’abast i
quanties que s’especifiquen a continuació:
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL ACCÉS DEL NOU INSTITIUT DE MOLLERUSSA
Empresa adjudicatària: M. y J. GRUAS, SA






Pressupost inicialment adjudicat: 139.976,42 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació 1: 7.262,93 € (IVA inclòs)
Percentatge de baixa aplicada: 8,29 %
Import total de l’obra a executar: 147.239,35 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 5,19 %

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Segon. ATORGAR el termini d’audiència de TRES (3) dies hàbils a l’empresa contractista,
M. Y J. GRUAS, SA i al/s tècnic/s redactor/s del projecte, posant-los de manifest l’expedient
de MODIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL ACCÉS DEL NOU
INSTITIUT DE MOLLERUSSA, conforme allò que estableix l’art. 242.4 de la LCSP.
Tercer. En el cas de que no es presentin al.legacions al present acord, la Junta de Govern
procedirà a l’aprovació de l’expedient de modificació del contractes, conforme allò establert
a l’art. 242.4 de la LCSP.”
12.2.- 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 532,76€.
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:

122/2019
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
C/ GIRONA, 35
283,51
141,75
11,50
0,00
375,76

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

192/2019
C.P AVINGUDA JAUME I, 19
AV.JAUME I, 19
64,00
32,00
0,00
0,00
0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12.3.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS
PREFABRICATS PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV
Per acord de Junta de Govern de data 28 de març de 2019 es va aprovar el conveni ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS
PREFABRICATS PER A L’INSTITUT MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT.
En relació amb el redactat del conveni el Departament de Educació i l’Ajuntament pacten
introduïr les següents modificacions:
En la seva clàusula segona afegeixen dos apartats que diuen:
La baixa de licitació es distribuirà proporcionalment entre ambdues administracions. Així
mateix, l’Ajuntament de Mollerussa es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per
deficiències de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions
que siguin instades explícitament pel Departament d’Educació.
El termini màxim de justificació serà el 15 de desembre de 2019.
Clàusula quarta
Es modifica la redacció de la mateixa de forma que on hi diu “L’Ajuntament es compromet a
tenir finalitzades les obres de fonamentació a finals del mes de juny de 2019 per tal de poder
garantir la instal·lació dels mòduls, els accessos i la urbanització a l’inici del proper curs
escolar 2019/2020” ha de dir “L’Ajuntament es compromet a tenir finalitzades les obres de
fonamentació a finals del mes de juliol de 2019 per tal de poder garantir la instal·lació dels
mòduls, els accessos i la urbanització a l’inici del proper curs escolar 2019/2020”
I s’hi afegeix que “En cas de no estar finalitzada per alguna incidència, els alumnes hauran
d’iniciar el curs escolar en l’antic Hotel Duch fins que sigui possible l’escolarització en els
mòduls prefabricats.
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Ratificar la modificació del conveni ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER A L’INSTITUT
MOLLERUSSA IV D’AQUESTA LOCALITAT, aprovat en data de 28 de març de 2019 en els
termes previstos en la part expositiva del present acord.

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