AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 4 de desembre 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 acctal. Sr. Pere Garrofé Cirés
i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló
Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusen l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà, la regidora Sra. Anna Maria Carné
Baiget i el Secretari titular Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Actua de secretari, el vicesecretari de la Corporació, Sr. Manuel Civís Llovera.
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 138,55€.
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:

322/2019
IGNACIO GAYA GRAUS
C/ DOCTOR FLEMING, 5A
28,00
14,00
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:

333/2019
SAADIA JAMA
CAMI ARBECA, 14 3-1
9,01
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:

341/2019
ROSA MARIA SANTAULARIA MIQUEL
C/STA CRISTINA 45, ONZE DE SETEMBRE, 44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

343/2019
JOAN SOLA NINOT
C/ SANT JAUME, 15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

344/2019
MARIONA CALAFELL RAVENTOS
C/ FRANCESC MIR, 2 3-2
19,84
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:

346/2019
PERELLÓ PAIRADA MARC
C/ URGELL, 15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:

347/2019
DANIEL RAMOS GASQUEZ
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Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

C/ DOCTOR FLEMING, 2 BX 5
3,00
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:

348/2019
JOSE SOLE PAMPOLS
C/ SANTA CRISTINA, 44
16,70
12,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTORIA PER A LA
REDACCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, PLEC
CONDICIONS TÈCNIQUES I INFORME PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI.
L’objecte de la present contractació son els treballs d’elaboració de la documentació tècnica
necessària per a la licitació i execució del servei de manteniment de les instal.lacions
d’enllumenat públic de Mollerussa.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
71318000-0 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 municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada el pressupost de prestació del servei
per part de SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP amb el CIF: B25807082, el qual es
cosidera la millor oferta en termes de qualitat-preu per part de l’òrgan de contractació.
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L’empresa acredita que disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària
per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la
LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI de CONSULTORIA
que té per objecte la REDACCIÓ DEL PLA DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC, PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES I INFORME PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de SIRIUS
SOLUCIONS D’ENGINYERIA, SLP amb el CIF: B25807082 en els termes que es
descriuen seguidament:


L’objecte del contracte:
-



Actualització de l’inventari de les instal.lacions (opcional)
Elaboració del Pla de manteniment
Elaboració del Plec de condicions tècniques
Elaboració de l’informe per a la contractació

La retribució del contracte: 1.875,50 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
El contracte no podrà tenir una durada superior a un any per aplicació d’allò establert a
l’article 29.8 de la LCSP.



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.
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Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: REFORMA I ADEQUACIÓ DEL
DESPATX DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA.
L’objecte de la present contractació es l’execució de les obres ordinàries de conservació i
manteniment consistents en la reforma i adequació del despatx de la Regidoria d’acció social
i comunitària, conforme la documentació tècnica redactada pels Serveis tècnics municipals.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV del contracte és la 45400000-1 que estableix el Reglament (CE)
Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 40.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que
les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa
l’article 118.2, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres elaborat per l’administració.
Es tracta d’una contractació pel qual no existeix en el Pressupost municipal vigent,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució,
la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de fons. Tanmateix, l’article 117.2
de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat fins i tot
amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la
seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici
següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb les limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques
subjectes a aquesta Llei”.
La Disposició adicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…),
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el contracte corresponent”.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 40.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat una única oferta econòmica per part
de l’empresa BAX CONSRUCTORA amb el CIF: B25614231, la qual disposa de la capacitat
d’obrar i l’habilitació professional necessàries per a executar el contracte, conforme requereix
l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut de tot el que s’ha exposat i la resta de legislació aplicable, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358 i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. AUTORITZAR la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AVANÇADA del CONTRACTE
MENOR D’OBRES que té per objecte la REFORMA I ADEQUACIÓ DEL DESPATX DE LA
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de BAX
CONSRUCTORA amb el CIF: B25614231, en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 3.421,86 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de deu (10) dies hàbils.



Supervisió de les obres:
Les obres s’executaran sota la supervisió dels Serveis tècnics municipals.



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



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



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

Tercer. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en
l’exercici pressupostari 2019.
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han
de finançar-lo.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE MATERIAL INFORMÀTIC DIVERS PER LES OFICINES MUNICIPALS.
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de divers material informàtic, per tal de
poder dotar a les diverses àrees municipals dels equips adequats per al desenvolupament de
les seves funcions.
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
30000000-9 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 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 PCDREAMERS, SL amb el CIF: B25801515, considerat la millor oferta en termes
de qualitat-preu. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i habilitació professional
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix 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 de 2019 i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i
contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.
Declarar
la
licitació
DESERTA
de
l’expedient
de
contractació
del
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT FINANCER, D’EQUIPS I
MATERIAL INFORMÀTIC PER LES OFICINES MUNICIPALS, per manca de presentació
de licitadors.
Segon. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’adquisició de MATERIAL INFORMÀTIC DIVERS PER LES OFICINES MUNICIPALS.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal.
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Tercer. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de PCDREAMERS,
SL amb el CIF: B25801515, en els termes i condicions que es detallen seguidament:

Preu del contracte: 7.130,14 € (IVA inclòs).



El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.
Termini de lliurament:



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



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.

Quart. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Cinquè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Sisè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE PAVIMENT PROTECTOR PER ALS PAVELLONS POLIESPORTIUS MUNICIPALS.
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de paviment protector per als Pavellons
poliesportius municipals per una superfície de 1170 metres quadrats i un enrotllador.
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
44112200-0 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 estableixi
Es tracta d’una contractació pel qual no existeix en el Pressupost municipal vigent,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució,
la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de fons. Tanmateix, l’article 117.2
de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat fins i tot
amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la
seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici
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següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb les limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques
subjectes a aquesta Llei”.
La Disposició adicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…),
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos qe
han de finançar el contracte corresponent”.
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 TALLERES PALAUTORDERA, SA amb el CIF: A08869042, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte, conforme requereix 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 de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AVANÇADA del CONTRACTE MENOR
DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició del PAVIMENT PROTECTOR PER
ALS PAVELLONS POLIESPORTIUS MUNICIPALS.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de TALLERES
PALAUTORDERA, SA amb el CIF: A08869042, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 13.278,54 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:



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



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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en
l’exercici pressupostari 2019.
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Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han
de finançar-lo.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: AMPLIACIÓ DE
L’ADQUISICIÓ DE CLOR PISCINES ESTIU. TEMPORADA 2019.
Per acord de la Junta de Govern de data 11/07/2019, es va adjudicar el contracte menor que
té per objecte el subministrament de productes químics destinats a les piscines municipals
descobertes - temporada 2019 -, a favor de l’empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTÍ,
SA pel preu de 6.138,49 € IVA inclòs. En el pressupost presentat es van estimar un nombre
determinat d’unitats a lliurar, sense que el nombre total inclosos en l’objecte del contracte es
definís amb exactitud en el moment d’autortizar el contracte, atès que estava subordinat a
les necessitats del servei.
Vist que l’Àrea d’esports de l’Ajuntament ha posat de manifest que el nombre de lliuraments
realment efectuats ha estat superior a les necessitats inicialment estimades, es fa necessari
la contractació del subministrament ajustada a les entregues de béns efectuades.
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
24311900-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual no existeix en el Pressupost municipal vigent,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució,
la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de fons. Tanmateix, l’article 117.2
de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat fins i tot
amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la
seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici
següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb les limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques
subjectes a aquesta Llei”.
La Disposició adicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…),
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el contracte corresponent”.
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De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Vist el pressupost presentat per part de l’empresa SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTI, SA
la qual disposa de la capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar
la prestació objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcladia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AVANÇADA del CONTRACTE MENOR
de SUBMINISTRAMENT que té per objecte l’adquisició de PRODUCTES QUÍMICS PER A
LES PISCINES D’ESTIU PER A LA TEMPORADA 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de l’empresa
SUMINISTROS INDUSTRIALES MARTI, SA amb el CIF: A-08970071, en els termes i
condicions que es detallen seguidament:


La retribució del contracte: 3.908,42 € (IVA inclòs)
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució del
subministrament en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura
per l’òrgan competent.



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. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en
l’exercici pressupostari 2019.
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han
de finançar-lo.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

8. ASSABENTAT DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’ACTIVITATS D’HABITATG
E D’ÚS TURÍSTIC (EXP. 2571-1-2019 - HUT-03-2019)
Es posa en coneixement de la Junta de Govern que en data 19 de novembre de 2019 va tenir
entrada el document de comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic a nom
d’Eva Romeu Solé amb les següents característiques:
Modalitat: ALTA
Emplaçament: Av. del Canal, 1D, 3-B
Codi inframunicipal: 7373
Data d’habilitació: 28.11.2019
Dades de la persona titular: Eva Romeu Solé
Que la documentació presentada reuneix les condicions establertes al Decret 159/2012, de
20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (DOGC 6268
de 05.12.2012).
Que d’acord amb l’establert a l’article 68.8 del mateix Decret 159/2012, l’ajuntament
trametrà a la Generalitat de Catalunya les dades dels habitatges d’ús turístic.
La Junta de Govern es dóna per assabentada d’aquesta comunicació
9. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE CONCESSIÓ DIRECTA A PROJECTES
SINGULARS D’ENTITATS LOCALS QUE AFAVOREIXIN EL PAS A UNA ECONOMIA
BAIXA EN CARBONI EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE
CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020. MESURA 6. (REAL DECRET 316/2019, DE
26 D’ABRIL).
Vist el RD 616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a
projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni
en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicat al
BOE núm 144, de data 17 de juny de 2017.
Vist el RD 1516/2018, de 28 de desembre, que modifica el Real Decret 616/2017, de 16 de
juny, publicat al BOE núm 314, de data 29 de desembre de 2018.
Vist el RD 316/2019, de 26 d’abril, pel que es modifica per segona vegada el Real Decret
616/2017, de 16 de juny, publicat al BOE núm 103, de data 30 d’abril de 2019.
La finalitat d'aquestes subvencions és incentivar i promoure la realització d'actuacions, per
part dels municipis espanyols o agrupacions formades per municipis pertanyents a una
mateixa Comunitat Autònoma, a més de les Ciutats de Ceuta i Melilla, que redueixin les
emissions de diòxid de carboni mitjançant l'execució de projectes singulars d'estalvi i
eficiència energètica, mobilitat urbana sostenible i ús de les energies renovables, conforme al
que es disposa al Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, a través
d’una sèrie de mesures.
Vista la “Mesura 6: Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització
exterior” de l’objectiu específic OE 431: Eficiència energètica en l'edificació i en les
infraestructures i serveis públics.
Vist els documents denominats “Projecte de la reforma de l’enllumenat públic de diversos
sectors del municipi de Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28,
29, 32, 33” i “Auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat públic del municipi de
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Mollerussa” que es desplegaran durant l’anualitat 2020 i d’acord amb allò previst a l’article
12.4 i al punt 5 de la Mesura 6 de l’Annex 1.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut del Reial Decret i les seves successives
modificacions; i la importància de l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern
en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de
21 de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació estratègica i urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la sol·licitud de l’Ajuntament de Mollerussa en la concessió directa,
regulada pel RD 616/2017, de 16 de juny, modificat pel RD 1516/2018 i RD 316/2019, de 26
d’abril, per a obtenir finançament per a l’execució del següent projecte:
- “Projecte de la reforma de l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi de
Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33”
Segon.- Sol·licitar, en el marc d’aquesta concessió directa, atenent a l’import que figura en
el document “Projecte de la reforma de l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi
de Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33”, una
subvenció de 166.179,03 € corresponent a allò previst a l’article 3.2 del RD 616/2017; i a
l’article 6.5 i punt 3 de la Mesura 6 del RD 316/2019, segons el detall següent:
MESURA 6: RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT, IL·LUMINACIÓ I
SENYALITZACIÓ EXTERIOR
REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE DIVERSOS SECTORS DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA
(FASE 1)
COST ELEGIBLE
332.358,07 €
TOTAL COST ELEGIBLE:
TOTAL SUBVENCIÓ SOL·LICITADA:

SUBVENCIÓ 50%
166.179,03 €

332.358,07 €
166.179,03 €

Tercer.- Participar i acceptar expressament el procediment regulat pel RD 616/2017, de 16
de juny i les successives modificacions.
Quart.- Aprovar les actuacions que composen el projecte singular i la dotació pressupostària
per dur-se a terme.
Cinquè.- Aprovar els documents de les accions a executar “Projecte de la reforma de
l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi de Mollerussa (fase-1) sectors: 05, 10,
14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 32, 33” i el document de la justificació documental de
l’actuació a realitzar (ex ante) “Auditoria Energètica de les instal·lacions de l’enllumenat
públic del municipi de Mollerussa”.
Sisè.- L’Ajuntament de Mollerussa assumeix les obligacions següents, de conformitat amb
allò previst a la l’art¡cle 8 del RD 616/2017, de 16 de juny:
1. Els beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament a l’IDAE, fins i tot durant la
tramitació de la sol·licitud, qualsevol modificació de les condicions inicialment informades
amb la documentació que acompanya a la sol·licitud. En conseqüència, tota alteració de les
condicions tingudes en compte per a la tramitació de la sol·licitud podrà donar lloc a la
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modificació de la resolució, sense perjudici que la no comunicació d'aquestes modificacions
sigui causa suficient per a la revocació de la selecció del projecte.
2. No podran obtenir la condició de beneficiari d'aquestes ajudes els que incorrin en alguna
de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre,
General de Subvencions, o els qui estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent
després d'una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i
incompatible amb el mercat comú. En aquest context, el beneficiari aportarà, juntament amb
la sol·licitud d'ajuda, la justificació corresponent en qualsevol de les formes previstes en el
referit article 13.
3. Així mateix, es consideren obligacions essencials de les entitats beneficiàries, les
següents:
a) Mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per totes les transaccions relacionades
amb les actuacions objecte de cofinançament, explicant, almenys, amb una codificació
comptable adequada que permeti identificar clarament aquestes transaccions.
b) Tenir en compte, en els processos de contractació corresponents, el següent:
1. Per la naturalesa del beneficiari i la quantia de l'ajuda sol·licitada, el procediment
de contractació dels subministraments, obres i/o serveis necessaris per a l'execució
d'aquestes actuacions haurà d'estar sotmès a la regulació continguda en el referit
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2. En els documents (plecs, anuncis, etc.) que sustentin la contractació dels béns o
serveis a prestar haurà de fer-se constar la possibilitat de cofinançament o
participació del FEDER.
3. No és admissible la inclusió de criteris de valoració discriminatoris o que alterin la
concurrència, podent establir-se requisits mínims a complir pels oferents sempre que
aquests no puguin utilitzar-se per valorar favorablement unes ofertes enfront d'unes
altres.
4. S'haurà de disposar de la documentació del procés de contractació, inclosa la
justificació de la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa i de les
comunicacions amb els oferents.
5. La prestació del servei contractat ha de ser demostrable i ha d'estar verificada i
acceptada de forma prèvia a la certificació del pagament, conforme a les condicions
que s'estableixin en el contracte.
6. En cas d'utilitzar-se el procediment d'urgència, aquest ha d'estar perfectament
justificat.
c) Acreditar davant el IDAE la realització de l'activitat, facilitant a més les comprovacions
encaminades a garantir la correcta realització del projecte o acció objecte de l'ajuda,
aportant a aquest efecte quanta documentació li sigui requerida. Amb aquestes finalitats, es
dissenyarà un procediment de control que permeti verificar i validar documentalment el
100% de la despesa declarada pels beneficiaris, així com verificar sobre el terreny un
conjunt representatiu de les actuacions i operacions realitzades, que serà aprovat mitjançant
resolució del Director General del IDAE.
d) Sotmetre's a qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que pugui
realitzar la Direcció general de Fons Comunitaris, la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat, el Tribunal de Comptes, els òrgans de control de la Comissió Europea o altres òrgans
de control competents, tant nacionals com de la Unió Europea, d'acord a l'establert en la
normativa aplicable a la gestió de les ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea,
aportant per a això quanta informació li sigui requerida.
e) Complir amb els requisits de difusió i publicitat establerts en aquest reial decret i en
particular en l'article 17, conforme l'establert en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i amb els deures d'informació i comunicació que
corresponguin al beneficiari conforme a l'establert en l'article 115 del Reglament (UE) n.º
1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.
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f) Acceptar la seva inclusió en una llista pública d'operacions, que serà objecte de publicació
electrònica o per altres mitjans segons el previst en l'annex XII «Acceptació i comunicació
sobre el suport procedent dels Fons» de l'article 115 del Reglament (UE) n.º 1303/2013, del
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.
g) Conservar els documents originals, justificatius de l'actuació realitzada i l'aplicació dels
fons rebuts, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. La
disponibilitat dels documents s'ajustarà al que es disposa en l'article 140 del Reglament (UE)
núm 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013.
h) Respectar les normes de subvencionalitat nacionals que pogués establir l'Autoritat de
Gestió de la present iniciativa.
4. El beneficiari haurà de disposar dels procediments de gestió i control que garanteixin el
bon us i aplicació de les ajudes.
5. El beneficiari haurà de proporcionar la documentació necessària ex ante i ex post referida
en l’annex I, entre elles la relacionada amb la quantificació dels indicadors que apliquen.
6. L’IDAE transmetrà als beneficiaris les instruccions rebudes de l’Autoritat de Gestió, en la
mesura que els afectin.
Setè. Facultar a l’Alcaldia tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desenvolupament
dels acords adoptats.
10. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DEL
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL DE MATERIAL PELS DIES 3 i 10 DE
DESEMBRE DE 2019 PER A LES JORNADES DE NUTRICIÓ AL CENTRE DE
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL, en
què demana 30 cadires pels dies 3 i 10 de desembre de 2019, per a les Jornades de nutrició
al Centre de distribució d’aliments.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Consell Comarcal del Pla d’Urgell, l’ús del següent material: 30 cadires,
els dies 3 i 10 de desembre de 2019, per a les Jornades de nutrició al Centre de distribució
d’aliments.
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,
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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
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.

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

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.

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 2020-2023 DEL PROGRAMA “NO ET QUEDIS A
CASA” I AUTORITZACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LES ACTUACIONS
NECESSÀRIES PER A PODER PORTAR A TERME EL PLA.
El Programa “ no et quedis a casa” va neixi a l’octubre del 2017 creat i coordinat per
l’empresa PSICA SERVEI DE PSICOLOGIA S.L. i impulsat per la regidoria de Benestar social,
ciutadania i infància de l’Ajuntament de Mollerussa, amb l’objectiu de donar resposta a les
realitats actuals de les persones grans del nostre municipi garantint intervencions adaptades
a les seves necessitats socials, emocionals i funcionals. Inicialment es va contemplar com un
projecte d’intervenció social comunitària en l’àmbit de la prevenció de la dependència, que
pretenia detectar i actuar en totes aquelles persones grans que vivien en situació potencial
d’aïllament social, solitud i/o inactivitat a la ciutat de Mollerussa.
El desplegament del programa en aquell moment es va plantejar en quatre fases;
1.

Detecció: Conèixer la realitat del sector de la vellesa de la població a través d’un procés
d’enquesta a les persones grans

2.

Anàlisis dels resultats: Detecció de situacions susceptibles o de alta vulnerabilitat

3.

Intervenció: Treball i acompanyament amb els perfils detectats

4.

Sensibilització i formació: Implicació dels agents del territori

Des d’un inici la voluntat del programa era comptar amb la figura de l’Amic de la Gent Gran,
un professional format en psicologia i/o treball social o educació social que aterrés el
programa al territori i fos el referent del projecte.
Amb l’informe dels resultats presentats per l’empresa que coordinava el projecte en aquell
moment, el nostre consistori va voler desenvolupar algunes de les propostes d’actuació que
s’extreien de les conclusions de l’estudi projecte “No et quedis a casa” durant l’any 2019 i
paral·lelament es va fer l’encàrrec de redactar i cercar estratègies per a poder disposar d’un
pla d’actuació integral 2020-2023 per a l’atenció a les persones grans de la nostra ciutat amb
la voluntat de llarg recorregut. Aquest acord es va prendre en junta de govern al gener de
2019.
Atès que aquests tipus d’actuacions i implementacions de projectes s’emmarquen dins les
competències que el municipi té en matèria de serveis socials; en concret en allò que afecta
a la vulnerabilitat de les persones i preveu brindar possibles accions que afavoreixin la
cohesió social i atenció a les persones, en aquest cas, de la tercera edat [majors de 65
anys]. Destacar que aquestes actuacions es poden materialitzar en programes d’atenció a la
gent gran, quines finalitats poden ser molt variades a fi i efecte de detectar situacions que
aconsellin intervenir de manera coherent.
Dites actuacions estan legalment emparades, competencialment, en allò que es preveu en
l’article 66.1 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, a l’assenyalar que “El municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota mena d'activitats i
prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de
la comunitat de veïns”.
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Per tot això, des de l’actual Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància es
presenta per a la seva aprovació, el Pla d’acció 2020-2023 del Programa “No et quedis
a casa”. L’enfocament que es pretén adoptar al Pla d’actuació del programa “No et Quedis a
Casa” els vinents quatre anys, adopta una mirada més transversal en la comprensió del
procés de l’envelliment i l’etapa de la vellesa.
El document que es presenta com a Pla d’actuació 2020-2023 juntament amb aquesta
proposta d’acord, inclou detalladament els següents elements:
1-Trajectòria programa “No et Quedis a Casa”: des dels seu inicis fina a l’actualitat
2.Realitats observades
3.Objectius 2020-2023.
4.Desplegament dels projectes d’intervenció comunitària
5.Cronograma
6.Temps de dedicació setmanal
7.Recursos,Tècncics humans i econòmics
Un fet fonamental és que la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància ,
disposa d’una partida econòmica dins del pressupost, vinculada a aquest programa i amb
caràcter de continuïtat.
Un dels fets claus ha estat i és la figura professional de “ l’Amiga de la Gent Gran”, que com
ja s’ha anomenat inicialment és imprescindible ja que és la persona de referència del
programa, encarregada d’impulsar els projectes i realitzar les accions programades. volem
entendre la figura de l’Amic de la Gent Gran com la figura de referència de totes les persones
majors de 65 anys, prejubilades i/o pensionistes sigui quina sigui la seva situació, sense
perdre de vista les situacions de solitud, aïllament i/o inactivitat però contemplant tots els
altres escenaris
En les edicions anteriors de implementació del programa “ No et quedis a casa”, i al no
disposar d’una borsa laboral activa amb perfils professionals adients per desenvolupar les
funcions de la figura de “l’Amiga de la Gent Gran”, la Regidoria s’ha vist en la necessitat de
realitzar una sèrie de contractacions de prestació de serveis professionals per desenvolupar
la figura “ Amic de la Gent Gran.
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 a proposta de la Regidoria competent, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Aprovar el Pla d’actuació 2020-2023 del programa “ No et quedis a casa” que
s’adjunta juntament a aquesta proposta d’acord, destinat a persones grans de la ciutat de
Mollerussa, fent especial incidència en aquelles en situació potencial d’aïllament social,
solitud i/o inactivitat
Segon: Autoritzar a la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància a
realitzar les coordinacions i actuacions urgents pertinents per a poder disposar de la figura
laboral a la regidoria de “l’Amiga de la Gent Gran” com a element imprescindible per a poder
implementar les actuacions i propostes del Pla d’actuació 2020-2023 del Programa “ No et
quedis a casa” que s’aprova en aquesta junta de govern.
Quart. Notificar la present resolució als serveis municipals competents als efectes oportuns
per a la realització de les actuacions necessàries per a l’execució dels diferents acords presos
i facultar al senyor l’alcalde pel desplegament dels acords adoptats.
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12. RELACIÓ DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 5/2019
Vista la relació núm. 5/2019 de devolució d’ingressos indeguts, que inclou 9 expedients i que
importa la quantitat de 1.046,37 €.
Atès allò previst als articles 32 i 221 de la Llei General Tributària.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts que figuren en els expedients inclosos en
la relació número 5/2019, autoritzant, en el seu cas, la devolució preceptiva, o desestimació
si procedeix.
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 oferiment dels recursos legals
adients.
Quart. Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
13. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS A TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, EN
CONCEPTE DE TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LES
VIES PÚBLIQUES (ANTENA DE TELEFONIA MÒBIL), EXERCICIS 2012 I 2013
Atès que per Sentència 171/18 del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Lleida, en referència
al Recurs Ordinari núm. 9/2016, estima els recurs interposat per Telefónica Móviles España,
SAU contra la resolució de l’Ajuntament de Mollerussa, de data 12 de novembre de 2015, pel
que s’acorda desestimar el recurs de reposició interposat per la recurrent contra les
liquidacions per taxes per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la
volada de les vies públiques (antena de telefonia mòbil), exercicis 2012 i 2013.
Atès que la Sentència 277/19 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en referència al
RCA 9/2016, estima el recurs presentat per la recurrent i declara nul·la la resolució de
l’Ajuntament per no ser conforme a Dret.
Atès que questa Sentència 277/19 ha esdevingut ferma.
Atès que en data 16-07-15 l’organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals de la
Diputació de Lleida va recaptar en via executiva les taxes corresponents als exercicis 2012 i
2013 a nom de Telefónica Móviles España, SA, amb el següent desglossament:
Exercici
2012
2013

Principal
10.000,00
10.000,00
20.000,00

Recàrrec
2.000,00
2.000,00
4.000,00

Interessos
1.055,31
762,16
1.817,47

Total
13.055,31
12.762,16
25.817,47

En base a tot això es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar la devolució d’ingressos indeguts per import total de 25.817,47 € a
Telefónica Móviles España, SAU, en concepte de taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la
volada (antena de telefonia mòbil), exercicis 2012 i 2013.
La devolució s’efectuarà per transferència bancària al compte corrent que a tal efecte faciliti
l’interessat.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord als serveis econòmics de la Corporació als efectes
oportuns.
14. RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 10/2019.
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 10/2019, que inclou 24 expedients i que importa la
quantitat 6.406,45 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon. Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer. Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
15. RELACIÓ ANUL·LACIONS DE TAXES (OAGRTL) 4/2019.
Vista la relació núm. 4/2019, d’anul·lacions de liquidacions de taxes quina recaptació està
delegada a l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, presentada per l’Àrea de Gestió Tributària i
Recaptació, que inclou 4 expedients i que importa la quantitat de 339,78 €.
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 de taxes que figuren en els expedients
inclosos en la relació número 4/2019.
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 de l’acord adoptat i de la relació aprovada a l’Organisme Autònom de
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Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, als efectes oportuns.
16. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
INTERAMPA MOLLERUSSA D’UN ESPAI A L’ESCOLA LES ARRELS PELS DIES 23,
24, 27, 30 i 31 de desembre de 2019, i 2, 3 i 7 de gener de 2020 PER A LO
CASALET DE NADAL
Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Peropadre Duch, en representació
d’INTERAMPA MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar un espai a l’escola Les
Arrels, els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2019, i 2, 3 i 7 de gener de 2020 des de
les 08:00 i fins les 15:00 h per a Lo Casalet de Nadal.
També sol·licita els serveis de neteja derivats de la realització de l’activitat.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a INTERAMPA MOLLERUSSA, la utilització de
l’espai de l’escola Les
Arrels els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2019, i 2, 3 i 7 de gener de 2020, des de
les 08:00 i fins les 15:00 h per a l’activitat descrita.
També se’ls facilita els serveis de neteja derivats de la realització de l’activitat.
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
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,

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc a l’interior
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC com organitzadors
-L’empresa encarregada del menjador ha de tenir tots els registres sanitaris al corrent i
pòlissa R.C.
-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 afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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17. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL.
LA SALA
D’EXPOSICIONS DEL CENTRE CULTURAL PELS DIES 18 I 19 DE DESEMBRE PER A
BANC DE SANG I TEIXITS.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Albert Bobet Garces, en representació de
Banc de sang i teixits, en què demana autorització per utilitzar la sala d’exposicions del
Centre Cultural els dies 18 i 19 de desembre des de les 17 h i fins les 21:30 h per a
campana de donació de sang a Mollerussa.
També sol·licita el següent material: 8 taules i 25 cadires. Wifi a la sala per poder-se
connectar amb la base de dades i estacionament per la furgoneta per la descàrrega del
material,.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Banc de sang i teixits, la utilització de la Sala d’exposicions del Centre
Cultural els dies es 18 i 19 de desembre, des de les 17 h i fins les 21:30 h per a l’activitat
descrita.
També l’ús del següent material:

Les 8 taules i 25 cadires.

La connecció de Wifi a la sala.

Reserva d’un estacionament davant de la sala per la descàrrega de material.
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
l’ajuntament i el beneficiari.

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Coordinar amb policia reserva lloc furgoneta.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
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Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. EL PARC
MUNICIPAL I PAVELLÓ DE HOQUEI PEL DIA 10 MAIG DE 2020 PER A JUNTA
LOCAL DE AECC DE MOLLERUSSA.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Sandra Girabel Estrada, en representació de
Junta Local AECC Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Parc Municipal i el
pavelló de Hoquei el dia 10 novembre de 2019 des de les 07:00 i fins les 14:00 h per a
realitzar la cursa/ caminada Mollerussa AECC en marxa contra el càncer.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Junta Local de AECC de Mollerussa, la utilització del Parc Municipal i el
pavelló de hoquei el dia 10 maig de 2020, des de les 07:00 i fins les 14:00 h per a l’activitat
descrita.
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
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

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola. Es recomana que hi hagi personal format en primers
auxilis.
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets
d’accés públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
Horari 9 h i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius.
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas de forts vents, si hi ha carpa haurà de ser desmuntada
-Coordinar-se amb la Policia Local per al recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. PER PODER FICAR
UNA PARADA AL RECINTE DEL MERCAT SETMANAL PEL DIA 11 DESEMBRE DE
2019 PER A PTT MOLLERUSSA.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per Yolana Garcia Marti, en representació de PTT
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar un espai al recinte del mercat setmanal
el dia 11 desembre de 2019 des de les 09:00i fins les 13:30 h per a venda de material
realitzat pels alumnes, a favor de la Marató de TV3.
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, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a PTT Mollerussa, a col·locar una parada al recinte del mercat setmanal el
dia 11 desembre de 2019, des de les 09:00 i fins les 13:30 h per a l’activitat descrita.
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
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.
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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:
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi carpa, 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 el pas als vianants.
-En cas d’emergència trucar al 11
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
No hi va haver assumpte d’urgència.
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I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i quinze minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal., juntament amb mi, el Vicesecretari, que en dono fe.
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