AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 17 d’octubre 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, , Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors
Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència el regidor, Sr. Pere Garrofé Cirés.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 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 65,10 €.
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:

286/2019
BOUTANKHAR JAQUAD
AV. BALAGUER 11 BX 1
5,00
12,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

289/2019
AICHA AIT BOUSSARHANE
CAMÍ PALAU 12 1 3
8,00
12,00
0,00
0,00
0,00

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

290/2019
OSCAR SOLER QUIRÒS
C/ CERVERA 7 1 4
16,10
12,00
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLOGUER DE
MATERIAL
TÈCNIC AL CONCURS NACIONAL DE VESTITS PAPER DE
MOLLERUSSA. EDICIÓ 2019.

L’objecte del present contracte de subministrament és el lloguer de divers material tècnic
necessari per a la celebració del Concurs Nacional dels Vestits de Paper, que se celebrarà el
proper dia 14 de desembre de 2019 a Mollerussa.
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
38652000-0 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. 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 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 l’empresa ALDOMÀ I RAFART, SL amb el CIF: B-25445990, considerat per part
de l’òrgan de contractació la millor oferta en termes de qualitat-preu. Així mateix, l’empresa
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ha de disposar de la capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme estableix l’art. 131.3 de la LCSP.
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 RES 2019/358, de 21 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 el
LLOGUER DE MATERIAL TÈCNIC PER AL CONCURS NACIONAL DELS VESTITS PAPER
DE MOLLERUSSA. EDICIÓ 2019. Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà
l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de ALDOMÀ I
RAFART, SL amb el CIF: B-25445990, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 15.318,60 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termni d’execució del contracte:
El contracte s’ha d’executar en el termini que permeti disposar de tots els elements
tècnics suficients per a la celebració del concurs en la data prevista, conforme les
instruccions que doni al respecte el tècnic responsable de l’àrea de cultura de
l’Ajuntament.



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.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1 DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS.

Exposició de fets:
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I. En la data 17 de maig de 2018, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la
mercantil SERBONIU, SL el contracte que té per objecte l’execució del Projecte d’urbanització
de la Vila Closa. Faases 2 i 3. Àmbit Pla de Barris per l’import de 889.101,72 € IVA inclòs.
II. Per mitjà de l’acord plenari de data 29 de juny de 2018, es van delegar a la Junta de
Govern les prerrogatives del ple com a òrgan de contractació en els contractes administratius
que tenen per objecte l’execució de les OBRES DE L’ÀMBIT PLA DE BARRIS. FASE 2A,
assumint el compromís d’informar en comissió informativa general corresponent de qualsevol
acord de la junta de govern adoptant el seu desenvolupament.
III. En la data 11 de desembre de 2018, va ser formalitzada entre l’Ajuntament de
Mollerussa i la mercantil SERBONIU, SL la MODIFICACIÓ 1 de l’esmentat contracte, resultant
l’import total de l’obra a executar de 996.392,24 € IVA inclòs.
IV. En la data 30 de setembre de 2019, ha estat signada l’Acta núm. 1 de fixació de preus
contradictoris que han de ser d’aplicació a les obres contingudes en el PROJECTE DE
CONFIGURACIÓ ARQUITECTÒNICA DELS ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA
VIANALITZACIÓ DE LA VILA CLOSA FASES II I III, subscrita pel contractista adjudicatari
SERBONIU, SL i la Direcció facultativa de les obres, en la qual es fa constar el següent:
…//…
Que per a la realització del projecte de referència i donant compliment a allò que es disposa
a l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es fixen els
preus contradictoris que no hi figuren al projecte adjudicat, que han d’ésser d’aplicació per al
bon desenvolupament de les obres i que es justifiquen a la documentació que s’adjunta a
aquesta Acta.
Fan constar que aquests preus nous han estat calculats mitjançant els preus elementals
continguts al projecte adjudicat i, per tant, estaran afectats per l’increment del DINOU PER
CENT (19% de Despeses Generals i Benefici Industrial, així com la baixa obtinguda a la
subhasta, el coeficient de la que és (12,07%).
Ascendex el Pressupost per contracte de l’Acta nº 1 de Preus Contradictoris, la quantitat de
VINT MIL NOU CENTS SETANTA-CINC AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (20.975,93 €).
…//…
Fonaments de dret:
I. L’art. 242.2 de la LCSP estableix el següent: “Quan les modificacions -del contracte
d’obres- suposin la introducció d’unitats d’obres no previstes en el projecte o les
característiques les quals difereixin de les fixades en aquest, i no sigui necessari realitzar una
nova licitació, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per l’Administració, prèvia
audiència del contractista pel termini mínim de tres dies hàbils. En el cas de que el
contractista no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb un
altre empressari amb els mateixos preus que hagués fixat, executar-les directament o optar
per la resolució del contracte conforme l’article 211 d’aquesta llei”.
II. L’art. 242.4 apartat ii) de la LCSP estableix que “No tindran la consideració de
modificacions, la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments
establerts en aquesta llei i en les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt,
excedeixn del 3% del pressupost primitiu del contracte”.
III. L’article 158 del RGLCAP estableix al respecte el següent: “1. Quan es consideri necessari
emprar materials o executar unitats d’obra que no figuen en el projecte, la proposta del
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director de l’obra sobre els nous preus a fixar es basarà en allo que resulti d’aplicació, en els
costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte i,
en qualsevol cas, en els costos que corresponguin a la data en que va tenir lloc l’adjudicació.
2. Els nous preus, una vegada aprovats per l’òrgan de contractació, es consideraran
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte, sense perjudici d’allò
establert a l’art. 146.2 de la Llei”.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats conferides per mitjà de l’acord plenari de data 29 de juny de 2018, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’Acta de Preus Contradictoris núm. 1 de les OBRES
D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 2 I 3. ÀMBIT PLA DE BARRIS, signada
en la data 30 de setembre de 2019 pels tècnics directors de les obres i el legal representant
de l’empresa adjudicatària SERBONIU, SL.
Segon. Disposar que els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes als
quadres de preus del projecte.
Tercer. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària als efectes legals oportuns i donarne trasllat als serveis municipals competents.
Quart. Informar de l’adopció del present acord a la Comissió informativa que correspongui.
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE CONSULTORIA PER A
L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME
AUTÒNOM. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

Exposició de fets:
I. Per acord de la Junta de Govern local de data 23 de maig de 2019, es va aprovar
l’expedient de contractació del SERVEI DE CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE
LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
EL SEU ORGANISME AUTÒNOM, mitjançant el procediment obert simplificat i la tramitació
administrativa ordinària, amb pluralitat de criteris d’adjudicació. Així mateix, es van aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
regeixen l’expedient de contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament del dia 24 de maig de
2019, es va anunciar la convocatòria de la licitació, establint-se el termini de 15 dies
naturals perquè les empreses licitadores presentessin ofertes. Durant el termini establert, es
van presentar les següents ofertes segons ordre d’entrada al Registre general:
Empresa
Law and Corporate, SL
Consultores de Gestión Pública, SL
Fundació URV
D’ALEPH, SA
Auren Consultores, SP
Nuevos Tiempos Consultores, SL

Registre d’entrada
2019/9425
2019/9536
2019/9837
2019/9989
2019/10067
2019/10081

data_______
03/06/2019
03/06/2019
06/06/2019
08/06/2019
10/06/2019
11/06/2019

III. En la data 13 de juny de 2019, la Mesa de contractació es va reunir en sessió de caràcter
intern, per tal de procedir a l’obertura del sobres núm. 1 i qualificar la documentació
administrativa, declarant l’admissió de les empreses licitadores Law and Corporate, SL,
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Consultores de Gestión Pública, SL, Fundació URV, D’ALEPH Iniciativas y Organización, SA i
Auren Consultores, SP, atès que aquestes acreditaven el compliment dels requisits previs
assenyalats a l’article 140 de la LCSP. Tanmateix, es va acordar requerir a l’empresa Nuevos
Tiempos Consultores, SL per tal de que procedís a esmenar una errada de tipus material
observada en la declaració responsable. El mateix dia i també en reunió de caràcter intern,
la Mesa efectuà l’exàmen de la documentació ponderable mitjançant un judici de valor -les
Propostes tècniques-, qualificant de no esmenable l’errada observada en la presentada pel
licitador Fundació URV, i acordant-ne l’exclusió del procediment per incompliment d’allò
establert a la clàusula 21.7 del PCAP i conforme allò disposat a l’art. 22.1 apartat b) del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig. Així mateix, la Mesa va acordar sotmetre a valoració per
part de l’empresa PLETA AUDITORES, SLP, prèviament contractada en virtut de la clàusula
24 del PCAP, les Memòries tècniques, en concret la verificació de que la seva adeqüació a
allò establert als plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, i per
a la seva posterior valoració i puntuació conforme els criteris i subcriteris establerts en els
mateixos.
IV. En la data 25 de setembre de 2019, es va reunir novament la Mesa de contractació en
sessió de caràcter intern en primer lloc, en la que es va acordar acceptar la subsanació de la
documentació efectuada per part de l’empresa Nuevos Tiempos Consultores, SL, i es va
ratificar i assumir la puntuació continguda en l’informe jurídic emès en relació a la valoració a
la documentació ponderable mitjançant un judici de valor. Posteriorment, en el mateix acte
però en sessió de caràcter públic, es va procedir a l’obertura dels sobres 2 que contenen la
documentació ponderable de forma automàtica, acordant sol·licitar a l’empresa licitadora
LAW and CORPORATE, SL, que justifiqués i desglosssés raonada i detalladament el baix nivell
del preu o de costos ofertats en el termini de 3 dies hàbils.
V. En la data 02 d’octubre de 2019, la Mesa de contractació, en reunió de caràcter intern, va
acordar proposar l’acceptació de la justificació presentada i considerar viable la proposta
econòmica presentada per l’empresa LAW & CORPORATE, SL i, en conseqüència, elevar a
l’òrgan de contractació la proposta d’acceptació de la justificació presentada, conforme
estableix l’art. 149.6 de la LCSP. Seguidament, la Mesa va procedir a l’atorgament de la
puntuació a les ofertes econòmiques i a la proposta de millores, i a la classificació per ordre
decreixent de puntuació de les propostes, conforme estableix l’art. 150.1 de la LCSP,
resultant l’empat entre les empreses D’ALEPH I AUREN classificades en primer lloc. A tal
efecte, se les va requerir a fi i efecte de que presentessin documentació acreditativa d’estar
en possessió dels criteris addicionals en cas d’empat, conforme estableix la clàusula 17.3. del
PCAP.
VI. En la data 11 d’octubre de 2019, la Mesa de contractació, reunida en sessió de caràcter
intern, una vegada analitzada la documentació acreditativa dels criteris addicionals en cas
d’empat presentada per les empreses requerides, en concret el criteri relatiu al 1.
Percentatge de treballadors en plantilla amb discapacitat superior al 2%, va acordar el
següent:
“.../...”
Vist el resultat anterior, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat dels membres
presents, resoldre l’empat a favor de l’empresa D’ALEHP, sense necessitat de procedir a
l’anàlisi i valoració de la resta de criteris de desempat establerts al PCAP.
(…)
Primer. Proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte que té per objecte els
SERVEIS DE CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU
ORGANISME AUTÒNOM a favor de la proposta presentada per l’empresa D’ALEPH
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INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, per considerar-la la millor oferta en termes de
qualitat-preu:
A.1. Proposta econòmica: 24.000,00 euros (IVA inclòs).
A.2. Proposta de millores: Actualitzacions en mesos o en anys dels llocs de treball de
nova creació pel període de 12 mesos.
Segon. Elevar el present acord a l'òrgan de contractació als efectes de procedir a requerir a
l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària, perquè aporti la documentació prevista a
la clàusula 22 del PCAP.
”.../...”.
Fonaments de dret:
La clàusula 24 del PCAP estableix que “un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan
de contractació, els serveis municipals competents requeriran a l’empresa licitadora que hagi
presentat la millor oferta per a què, dins del termini de set (7) dies hàbils, a comptar del
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa
del compliment dels requsits previs de capacitat i solvència establerts en els PCAP, o aquella
documentació que no consti inscrita en el RELI o ROLECE, constitueixi la garantia definitiva i
aporti el compromís al que es refereix l’art. 75.2 de la LCSP, en el seu cas, mitjançant
notificació electrònica”.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, ateses les facultats
delegades per Decret de l’alcaldia núm. RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la
regidoria de contractació, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
Primer. DECLARAR vàlida la licitació, mitjançant la tramitació administrativa ordinària i el
procediment obert simplificat del contracte que té per objecte la CONSULTORIA PER A
L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISME AUTÒNOM.
Segon. ACCEPTAR la proposta de la Mesa de contractació i considerar viable la proposta
econòmica ofertada per l’empresa LAW & CORPORATE, SL, d’acord amb allò que disposa
l’art. 149.6 de la LCSP.
Tercer. ACCEPTAR la proposta de la Mesa de contractació i requerir a l’empresa licitadora
D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, SA, perquè en qualitat d’empresa licitadora
que ha presentat la millor oferta en termes de relació qualitat-preu, presenti en el termini de
deu (10) dies hàbils a comptar des del següent al que rebi el requeriment, la
documentació establerta a la clàusula 22 del PCAP.
Quart. Notificar el present acord a tots els licitadors que han participat en el procediment de
contractació, amb indicació que aquest és un acte de tràmit no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que es pugui
exercitar el que s’estimi procedent de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públques.”
Cinquè. Donar trasllat d’aquesta resolució als Serveis municipals competents, als efectes
oportuns.”
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6.

PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE LES INSTAL.LACIONS D’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. FASE 1. APROVACIÓ INICIAL.

Vist el Projecte de reforma de diversos sectors de l’enllumenat públic del municipi de
Mollerussa (Fase 1), redactat pels enginyers Xavier Arqués i Grau amb núm. col.legiació
8280, i Teresa Núñez Gòdia amb núm. de col.legiació 19090, per encàrrec de l’Ajuntament
amb un pressupost d’execució per a contracta que ascendeix a la quantia de 310.066,18
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. 232.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’obra d’inversió té la consideració d’obra
local ordinària de reforma per la qual cosa el projecte ha de contenir, en tot cas, els
documents que assenyala l’art. 233.1 de la LCSP, sense perjudici d’allò que estableix
l’apartat 2on del mateix i l’art. 126 del RGLCAP, així com l’art. 24 del ROAS, i si escau,
també la documentació addicional que assenyala l’art. 25 del mateix reglament.
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 de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE LES INSTAL.LACIONS
D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA. FASE 1, redactat per tècnics
competents per encàrrec de l’Ajuntament, amb un pressupost d’execució per contracta per
import de 310.066,18 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 i 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.
7.

CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: INSPECCIÓ
PERIÒDICA REGLAMENTÀRIA DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE
BAIXA TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

Exposició de fets:
En la data 10 de gener de 2019, la Junta de Govern va adjudicar el contracte menor de
serveis a favor de l’entitat col·laboradora de l’Administració i acreditada de la Generalitat,
ECA GRUP BUREAU VERITAS, SLU, el qual té per objecte la inspecció periòdica reglamentària
de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels equipaments municipals. La retribució
del contracte es va establir en la quantia màxima de 4.817,88 € IVA inclòs, a raó de l’import
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unitari de 165,00 € IVA exclòs per instal·lació i l’import de 26,28 € de taxes oficials de la
Generalitat, per la inspecció de l’estimació de 24 instal·lacions.
Atès que l’empresa adjudicatària ha posat de manifest l’existència d’una errada material de
transcripció en l’import total al que ascendeixen les taxes oficials, que han d’estar
quantificades en 262,80 € (a raó del preu unitari de 10,95 € x 24 instal·lacions), per la qual
cosa l’import màxim estimat del contracte s’hauria de fixar en la quantia de 5.054,40 € IVA
inclòs.
Fonaments de dret:
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que: “La competència per a rectificar errors
materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a
l’òrgan que els ha dictat.
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 i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Rectificar l’errada material de transcripció que s’ha posat de manifest en l’acord
d’adjudicació del CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: INSPECCIÓ PERIÒDICA REGLAMENTÀRIA
DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, en els termes següents:
On hi diu:


La retribució del contracte: 4.817,88 € IVA inclòs (165,00 € IVA exclòs/instal.lació
+ 26,28 € de taxes).

Ha de dir:


La retribució del contracte: 5.054,40 € IVA inclòs (165,00 € IVA exclòs/instal.lació
+ 262,8 € de taxes).

Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, i donar-ne trasllat als serveis
municipals comeptents amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.”
8.

CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 2 ADEQUACIÓ DE TERRENYS PER A DESTINARLOS A APARCAMENTS MUNICIPALS.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: ADEQUACIÓ
APARCAMENTS MUNICIPALS.
Núm. Certificació: Núm. 2
Import: 40.907,35 €
Exercici econòmic: 2019

DE

TERRENYS

PER

A

DESTINAR-LOS
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Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, la Sra. Aroa
Guardiola i el Sr. Jordi Capell, amb el conforme del adjudicatari, ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
9.

ACCEPTACIÓ
DE
LA
SUBVENCIÓ
DESTINADA
A
INCENTIVAR
LA
CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2019.

Atès que l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb el Decret de l’alcaldia Núm. 2019/462 de
30 de juliol de 2019, ha presentat sol·licitud en el marc de la Resolució TSF/1844/2019, de
20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP), publicada al DOGC
núm 7913, de 9 de juliol de 2019.
Vist que per resolució de la Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de data 9
d’octubre de 2019 es comunica a l’Ajuntament de Mollerussa l’atorgament d’un ajut per un
import total de 33.000 €, d’acord amb el detall següent:
“PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2019”
NOMBRE DE CONTRACTES

QUANTIA MÒDUL

3

11.000,00€

TOTAL SUBVENCIÓ
33.000,00€

En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. 2019/358 de 21 de juny, ACORDA:
Primer. Acceptar la subvenció de 33.000 € concedida mitjançant resolució de la Directora
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de data 9 d’octubre de 2019 per a la contractació
de 3 joves en pràctiques.
Segon. El tribunal de selecció estarà format per un nombre senar de persones designades
per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:
•
•
•

La tècnica del Dpt de subvencions de l’Ajuntament de Mollerussa, la Sra. Anna Calvís
Solé, que actuarà com a secretaria.
El cap de l’àrea en el que l’aspirant quedarà integrat i prestarà els seus serveis
El vicesecretari de l’Ajuntament que actuarà com a president

Tercer. Procés selectiu. Prova Psicotècnica:
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i
fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població
que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions de que es tracti.
Aquest exercici es complementarà amb una entrevista personal als aspirants, a fi d’integrar
tots els elements explorats anteriorment.
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Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. En aquest cas, a les entrevistes hi ha
d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l’aspirant.
Puntuació màxima 20 punts.
Per aprovar aquest exercici cal obtenir un mínim de 10 punts.
Quart. Donar trasllat als departaments d’intervenció, planificació estratègica i urbanisme; i
règim intern, igualtat, atenció ciutadana i turisme als efectes oportuns.
10.

SOL·LICITUD CREU ROJA EL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER MUNTAR UNA PARADA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL DIVERSOS
DIES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Jonatan Niubó, en representació de la
Creu Roja El Pla d’Urgell, en què sol·licita autorització per muntar una parada al recinte del
Mercat Setmanal els dies 16, 23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre i el 4, 11 i 18 de
desembre, amb motiu de poder vendre loteria de Nadal i fer difusió de les activitats de
l’entitat.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Creu Roja El Pla d’Urgell, a muntar una parada al recinte del Mercat
Setmanal els dies 16, 23 i 30 d’octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre i el 4, 11 i 18 de
desembre, amb motiu de poder vendre loteria de Nadal i fer difusió de les activitats de
l’entitat.
El lloc d’ubicació provisionalment, a la parada del canal número 088 de 6 metres. Així
mateix, també s’informa que pot estar subjecta a possibles modificacions segons
l’organització del mercat. (Posar-se en contacte amb la Policia Local).
Segon. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

SOL·LICITUD AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA GUIU CLARA, EN QUÈ
DEMANEN AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA D’ACTES DEL CENTRE
CULTURAL CADA DILLUNS DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2019 AL 31 DE MAIG DE
2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de les
Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara, en què demana autorització per utilitzar la sala
d’actes del Centre Cultural cada dilluns a partir del dia 7 d’octubre de 2019 fins al 31 de maig
de 2020, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi les classes de l’Aula d’Extensió
Universitària durant el Curs 2019-2020.
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 27.09.19 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 les Aules d’Extensió Universitària Guiu Clara la utilització de la sala
d’actes del Centre Cultural cada dilluns a partir del dia 7 d’octubre de 2019 fins al 31 de maig
de 2020, de les 17.00h fins a les 19.00h, per realitzar-hi les classes de l’Aula d’Extensió
Universitària durant el Curs 2019-2020.
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
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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.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar

Tenir localitzats els extintors

Respectar aforament total

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12.

SOL·LICITUD INSTITUT MOLLERUSSA IV, EN QUÈ DEMANEN AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL PAVELLÓ POLIESPORTIU “ONZE DE SETEMBRE CADA
DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè Perisé, en representació de
l’Institut Mollerussa IV, en què demana autorització per utilitzar el Pavelló Poliesportiu “onze
de Setembre” (vestidors i magatzem de material) per els cursos: 1r d’ESO A, dilluns de les
10.20h fins a les 12.10h, 1r d’ESO B, dilluns de les 12.40h fins a les 14.30h, 2n d’ESO A,
dimarts de les 12.40h fins a les 14.30h, i 2n d’ESO B, els dijous de les 12.40h fins a les
14.30h, per realitzar-hi les classes de la matèria d’Educació Física.
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 16.09.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut Mollerussa IV, la utilització del Pavelló Poliesportiu “onze de
Setembre” (vestidors i magatzem de material) per els cursos: 1r d’ESO A, dilluns de les
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10.20h fins a les 12.10h, 1r d’ESO B, dilluns de les 12.40h fins a les 14.30h, 2n d’ESO A,
dimarts de les 12.40h fins a les 14.30h, i 2n d’ESO B, els dijous de les 12.40h fins a les
14.30h, per realitzar-hi les classes de la matèria d’Educació Física.
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.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte

Tenir localitzats els extintors de la instal·lació

Respectar aforament total 60 persones

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD AMNISTIA INTERNACIONAL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER INSTAL·LAR UNA TAULA INFORMATIVA ELS DIES 29 D’OCTUBRE I 26 DE
NOVEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Cristian Rodriguez, en representació de
l’Amnistia Internacional, en què sol·licita autorització per instal·lar una taula informativa els
dies 29 d’octubre i 26 de novembre, de les 10.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi una
campanya informativa sobre l’activitat de l’associació.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 30.09.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Amnistia Internacional, a instal·lar una taula informativa els dies 29
d’octubre i 26 de novembre, de les 10.00h fins a les 20.00h, per realitzar-hi una campanya
informativa sobre l’activitat de l’associació.
El lloc d’ubicació serà a la Plaça de l’Ajuntament (on indiqui la Policia Local) .
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola.

En cas d’haver-hi carpa, aquesta ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu
desplaçament en cas de vent.

En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.

Pòlissa i rebut RC en vigor

No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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14.

SOL·LICITUD
ASSOCIACIÓ
DENTAL
FOULBHE,
EN
QUÈ
DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD EL DIA 23 DE NOVEMBRE
DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Samba Dioum Dioum, en representació
de l’Associació Dental Foulbhe, en què demanen autorització per utilitzar el Pavelló Verd o el
Pavelló 125è aniversari el dia 23 de novembre de 2019, per realitzar un acte.
També demana disposar de 300 cadires i 80 taules.
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 07.10.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’Associació Dental Foulbhe a utilitzar el Pavelló Verd el dia dia 23 de
novembre de 2019, per realitzar un acte.
Segon. Es desestima l’autorització per utilitzar 300 cadires i 80 taules atès que no se’n
disposa.
Tercer. 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:
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La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, en cas d’emergència trucar al 112.

S’haurà de respectar l’aforament total.

S’haurà de deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Està prohibit fumar i fer foc en tot el recinte.

Aportar pòlissa i rebut RC.

Tenir localitzats els extintors i BIE’s de la instal·lació

Respectar el descans dels veïns en l’horari matinal

No està permès fer cap tipus de foc NI cuinar dins del pavelló. Ni fumar en cap
dependència del pavelló.

El pavelló s’ha de retornar net i la borssa recollida.

Poden disposar dels sanitaris del pavelló.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT D’ALPICAT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA PISTA DEL PAVELLÓ FIRAL ELS DIMARTS D’OCTUBRE,
NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joan Gilart, Alcalde de l’Ajuntament
d’Alpicat, en què demana autorització per utilitzar la pista del Pavelló Firal els dimarts
d’octubre, novembre i desembre, de les 20.00h fins a les 23.00h, per realitzar-hi
entrenaments de Hoquei.
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La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria d’Esports, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada a l’Ajuntament d’Alpicat, per la utilització de la
pista del Pavelló Firal, ja que no es pot cedir un espai permanentment durant tota la
temporada a una entitat de fora de Mollerussa perquè les instal·lacions locals sofreixen una
manca d’espais.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
16.

SOL·LICITUD TELEVISIÓ DE CATALUNYA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER PENJAR UNES BANDEROLES AMB MOTIU DE LA MARATÓ DE TV3.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Àlex Marquina en representació de
Televisió de Catalunya, en què demana autorització per col·locar 50 banderoles als fanals del
casc urbà, durant el període del dia 27 de novembre al 17 de desembre, amb motiu de donar
publicitat de “La Marató de TV3” dedicada a les malalties minoritàries que es farà el dia 15
de desembre de 2019.
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Televisió de Catalunya a col·locar 50 banderoles als fanals del casc
urbà, durant el període del dia 27 de novembre al 17 de desembre, amb motiu de donar
publicitat de “La Marató de TV3” dedicada a les malalties minoritàries que es farà el dia 15
de desembre de 2019.
Els llocs concrets d’ubicació de les pancartes seran els fanals del carrer Ferrer i Busquets
(carretera N-II), a l’alçada que indiqui la Policia Local.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD DEPARTAMENT DE SALUT, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
COL·LOCAR UNA UNITAT MÒBIL PER REALITZAR MAMOGRAFIES EL DIA 27 DE
NOVEMBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Llorens, en representació del
Departament de Salut, en què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per
realitzar mamografies per la detecció precoç del càncer de mama el dia 27 de novembre
2019 (Exp. 1599-388-2019).
Examinada la sol·licitud, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Sra. Montse Llorens, en representació del Departament de Salut, en
què sol·licita autorització per col·locar una unitat mòbil per realitzar mamografies per la
detecció precoç del càncer de mama el dia 27 de novembre 2019 (Exp. 1599-388-2019).
Es fixa com a indret d’ubicació davant del CAP a la zona que està habilitada per les
ambulàncies a la porta d’urgències.
Segon. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ACUDAM, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Andreu Garcia, en representació de
l’Associació ACUDAM, en què demana autorització per utilitzar el Teatre l’Amistat el dia 18 de
novembre, de les 9.00h fins a les 13.00h, per realitzar-hi una jornada.
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 26.09.19 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’Associació ACUDAM, la utilització de la sala del Teatre l’Amistat el dia
18 de novembre, durant el matí, per realitzar-hi una jornada.
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.
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Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Aportar assegurança R.C.

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors de l’Amistat

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD MANS UNIDES, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR
LA SALA DE BALL DE L’AMISTAT EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2019

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Simó, en representació de
Mans Unides, en què demana autorització per utilitzar la sala de ball de l’Amistat el dia 30 de
novembre, de les 18.00h fins a les 02.00h de la matinada, per realitzar-hi una ballada de
country solidària.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per Mans Unides per la utilització de la sala de
ball del Teatre l’Amistat ja que l’espai estarà ocupada.
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Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 5 DE
GENER DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Fabrés, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Teatre l’Amistat el dia 5 de gener de 2020, de les 10.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi
una ballada de sardanes de la festivitat de Reis.
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 24.09.19 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’Agrupació Sardanista de Mollerussa, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 5 de gener de 2020, al matí, per realitzar-hi una ballada de sardanes de la
festivitat de Reis.
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:
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La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors de l’Amistat

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS SALA TEATRE AMISTAT EL DIA 20 DE
DESEMBRE DE 2019 PER L’ INSTITUT LA SERRA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Serret, en representació de
l’Institut la Serra, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre Amistat el dia
20 de desembre de 2019, per realitzar-hi un espectacle del teatre musical dels alumnes de
2n d’ESO de les 9:00 h a les 13:00 h.
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:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______







Educatives,
Culturals,
Artístiques,
Esportives i
Altres similars de caràcter social.

Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Institut la Serra, la utilització de la sala del Teatre Amistat el dia 20
de desembre de 2019, per realitzar-hi un espectacle del teatre musical dels alumnes de 2n
d’ESO de les 9:00 h a les 13:00 h.
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.
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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:

Tenir localitzada una farmaciola

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Tenir localitzats els mitjants d’ extinció d’incendis.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’ interior

Aportar pòlissa i rebut RC

Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.

Respectar l’aforament total Teatre Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

En cas d’emergència seguir les instruccions del personal de l’Amistat.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
22.

SOL·LICITUD CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT ELS DIES 21
I 22 DE GENER DE 2020

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Roser Solé, en representació del
Centre de Recursos Pedagògics, en què demana autorització per utilitzar la sala del Teatre
l’Amistat el dia 21 de gener, de les 7.30h fins a les 13.00h i també, el dia 22 de gener, de les
7.30h fins a les 14.00, per realitzar-hi representacions de Teatre per Infants.
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 30.09.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent en el que s’indica que l’Ajuntament és coorganitzador d’aquesta
activitat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar al Centre de Recursos Pedagògics, la utilització de la sala del Teatre
l’Amistat el dia 21 de gener, de les 7.30h fins a les 13.00h i també, el dia 22 de gener, de les
7.30h fins a les 14.00, per realitzar-hi representacions de Teatre per Infants.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,

L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de
persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals,
artístiques, esportives o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas,
llicència o autorització municipal prèvia.

Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la
qual se sol·licita l’ús.

Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara
de l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats
ordinàries per a les quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que
gaudeixin d’un règim d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o
recreatives, etc...).

L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre
l’ajuntament i el beneficiari.

El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.
CONDICIONANTS

Tenir localitzada una farmaciola i els mitjans d’extinció d’incendis del teatre.

Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior

Aportar pòlissa i rebut RC
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Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la
memòria tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors del Teatre l’Amistat
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD ACUDAM, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILIZAR LA
SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Andreu Garcia, en representació
d’ACUDAM, en què demanen autorització per utilitzar la sala del Teatre l’Amistat, el dia 3 de
desembre, de les 9.30 fins a les 12.30h, per celebrar el dia internacional de les persones
amb discapacitat.
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 30.09.2019 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 l’associació ACUDAM la utilització la sala del Teatre l’Amistat, el dia 3 de
desembre, de les 9.30 fins a les 12.00h, per celebrar el dia internacional de les persones
amb discapacitat.
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.
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El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de
l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.

Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses

Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la
ordenança fiscal corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.

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

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

Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la
seguretat en els actes.

S’haurà de respectar l’aforament total 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tènica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.

Tenir localitzades les sortides i recorreguts d’emergència i no bloquejar les portes
d’emergència.

Tenir assegurança RC

Està prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc.

S’haurà de tenir localitzada una farmaciola, els extintors de la instal·lació i en cas de
d’emergència trucar al 112.

En cas d’emergència seguir les instruccions dels tècnics de l’Amistat.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
24.

SOL·LICITUD ESGLÉSIA DEU D’AMOR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL CAMP DE FUTBOL “JOHAN CRUYFF COURT” CADA DIVENDRES

Es dóna compte de la sol·licitud presentada peL Sr. Jaiem Junior Meneses, en representació
de l’Església Deu d’Amor, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp
de Futbol “Johan Cruyff Court” cada divendres, de les 20.00h fins a les 21.30h, per realitzarhi partits de futbol.
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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 27.09.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Església Deu d’Amor, la utilització de les instal·lacions del Camp de
Futbol “Johan Cruyff Court” cada divendres fins al 31 de desembre de 2019, de les 20.00h
fins a les 21.00h, per realitzar-hi partits de futbol.
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.
CONDICIONANTS

Tenir accés a la farmaciola

Es prohibeix fer foc

Respectar les instal·lacions

Tenir assegurança R.C.

Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
25.

RECONEIXEMENT DEL 5è. TRIENNI A LA Sra. FERNANDEZ ALAMINOS, Àngels

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 5è. trienni d’ordre a favor de
la Sra. FERNANDEZ ALAMINOS, Àngels, membre integrant de la plantilla de personal
laboral d’aquest Ajuntament, en el lloc de treball d’Auxiliar Administrativa d’Administració
General, Grup C, Subgrup C2 (RLT 041), amb efectes del dia 6 de novembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. FERNANDEZ ALAMINOS, Àngels, (Auxiliar
administrativa Grup C, Subgrup C2, RLT 041), adscrita a l’escala d’Administració General,
Subescala Auxiliar, de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, un trienni del
Subgrup C2, 5è. d’ordre, a partir del dia 6 de novembre de 2019 i amb efectes econòmics a
la nòmina del mes de venciment.
Les característiques del trienni 5, són les següents:





Venciment trienni 5:
Categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

06/10/2019
C2
100,00%
06/09/2022

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual.
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26.

RECONEIXEMENT DEL 4T. TRIENNI Al Sr. PASTO LLOBERA, RICARD

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4t. trienni a favor del Sr.
PASTÓ LLOBERA, Ricard, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Tècnic
d’Esports, Grup A, Subgrup A2 (RLT 043), amb efectes a partir del dia 19 de novembre de
2019.
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. PASTÓ LLOBERA, Ricard, (Tècnic d’Esports, Grup A,
Subgrup A2, RLT 043), adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A2, 4r. d’ordre, a
partir del dia 19 de novembre de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent al
mes de venciment.
Les característiques del trienni 4, són les següents:





Venciment trienni 4: 19/11/2019
Grup categoria:
A2
Percentatge:
100,00%
Venciment proper trienni:
19/11/2022

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
27.

RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI A LA SRA. MIRÓ ALBAREDA, Núria.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor de la Sra.
MIRÓ ALBAREDA, Núria, membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest
Ajuntament, Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de de
monitora de natació/socorrista, Grup C, Subgrup C1, (RLT 223), amb efectes a partir del dia
22 de novembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor de la Sra. MIRÓ ALBAREDA, Núria, (monitora de
natació/socorrista, Grup C, Subgrup C1, RLT 223), adscrita a l’escala Administració Especial,
Subescala Tècnica, de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del
Subgrup C1, 6è. d’ordre, a partir del dia 8 de setembre de 2019 i amb efectes econòmics a
la nòmina corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 6, són les següents:





Venciment trienni 6: 22/11/2019
Grup categoria:
C1
Percentatge:
14,97%
Venciment proper trienni:
22/11/2022

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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28.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 18/2019

Vista la relació núm. 18/2019 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 54 expedients i que importa la quantitat
4.697,88 €.
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 18/2019, corresponent al període entre els dies 9 al 29 de setembre 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.
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 4/2019, que inclou 14 expedients i que importa la
quantitat 6.669,54 €.
29.

RELACIÓ
01/2019

ANUL·LACIONS

DE

LIQUIDACIONS

D’INGRÉS

DIRECTE

(LID)

Vista la relació núm. 01/2019 d’anul·lacions de liquidacions d’ingrés directe, presentada per
l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, conforme els expedients individualitzats que hi
consten.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’anul·lació de les liquidacions d’ingrés directe que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 01/2019.
Segon. Aprovar, en el seu cas, les noves liquidacions a què doni lloc l’anul·lació de
liquidacions, conforme la proposta presentada al respecte per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació.
Tercer. Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada una de les persones
interessades incloses en la relació indicada anteriorment, amb comunicació individualitzada,
en el seu cas, de la referència del concepte tributari objecte d’anul·lació, nova liquidació si
així procedeix i terminis de pagament en voluntària, i amb oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
30.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 37

Per Decret d’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny es delega a la Junta de Govern
l’aprovació de factures, d’acord amb el contingut de la Base 23ª de les d’execució del
Pressupost.
Vista la relació de factures que s’adjunta com annex per import total de 152.232,67€.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 17 d’octubre existeixen factures
sense consignació pressupostaria per import global de 20.408,47€. S’adjunta relació.
Es per tot l’anterior que es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la relació de factures número 37/2019, per import global de 152.232,67€.
Segon. Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.
31.

DECLARACIÓ 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 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:
31.1.- SOL·LICITUD AEIG CAL MET, EN QUÈ DEMANA MATERIAL DIVERS PER AL DIA
19 D’OCTUBRE DE 2019
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Eloi Reñe, en representació de Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya – Cal Met, en què demana que se’ls faciliti un equip
de música, una tarima, taules i cadires per a 200 persones i contenidors al Pavelló de La
Salle el dia 19 d’octubre, amb motiu de la celebració del 50è Aniversari.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya – Cal Met i
facilitar-los faciliti un equip de música, una tarima, taules i cadires per a 200 persones i
contenidors al Pavelló de La Salle el dia 19 d’octubre, amb motiu de la celebració del 50è
Aniversari.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
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I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i trenta 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, el Secretari, que en dono fe.
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