AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 25 de juliol de 2019. A
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé
Cirés, i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Anna Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà.
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. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 6 “REFORMA I ADEQUACIÓ AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA” (FASE 1 EXP. 05/2018) .
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Reforma i adequació Ajuntament de Mollerussa” .
Núm. Certificació: Núm. 6
Import: 17.185,94€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu els directors de les obres el Sr. R.P.,X. i el Sr.
Joan Olivart Palau
amb el conforme del adjudicatari, BAX CONSTRUCTORA
CASTELLDANS, SL
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

3. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 1- LOT 2- URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÈS AL
NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA .
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Lot. 2- Urbanització del vial d’accès al nou institut de Mollerussa
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”.
Núm. Certificació: Núm. 1
Import: 36.018,81€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la director de l’obra Sr. N.A., E. amb el conforme
del adjudicatari, M Y J GRUAS.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia Núm. 325/2015, de 15 de juny i Base 23ª de les d’execució del
Pressupost, acorda llur aprovació.

4. SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE
URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. CONVOCATÒRIA 2017.
RESOLUCIÓ FINAL.
Antecedents:
I. En la data 16 d’octubre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar inicialment les Bases
específiques que tenien per objecte definir el procediment de concessió per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a la
rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris (BOP de Lleida núm. 206, de
25 d’octubre de 2017), amb la finalitat de millorar les condicions d’habitabilitat dels
habitatges i tornar al mercat els edificis en desús.
II. En data 3 de gener de 2018, es va publicar al BOP de Lleida núm 2, l’extracte de l’acord
de 14 de desembre de 2017 de la Junta de Govern pel que es convoquen subvencions
destinades a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte
d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, BDNS (Identif.):
377605.
III. En la data 5 de març de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de
subvenció, havent estat impossible l’avaluació prèvia per part de l’òrgan col·legiat, el termini
de resolució ha estat prorrogat per la Junta de Govern en sessió de 16 de maig de 2018,
havent modificat l’Article 14.2 de les bases específiques, que passa a tenir la següent
redacció: “El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de
cinc mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds”,
publicat al BOP de Lleida núm 101, de 25 de maig de 2018.
IV. En data 19 de juliol de 2018 la Junta de Govern va aprovar una pròrroga per a justificar
les subvencions i va modificar l’Article 17 que passà a tenir la següent redacció: “La
justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 28 de setembre de
2018, ampliable fins el dia 15 d’octubre de 2018, prèvia petició i motivació de l’interessat
dins el termini establert per a la justificació”.
V. En data 26 de juliol de 2018 la Junta de Govern va acordar atorgar les subvencions
destinades a finançar l’execució de les obres de rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit
del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa als
expedients que es relacionaven en el document Annex 1, i denegar-los als recollits a l’Annex
2.
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VI. En data 10 d’octubre de 2018 la Junta de Govern acordà per segona vegada l’ampliació
del termini per a la justificació de les subvencions, modificant per segona vegada l’Article 17
de les bases específiques i condicionant la seva eficàcia a la seva ratificació pel Ple.
L’esmentat article passà a tenir la següent redacció:
“La justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 28 de setembre
de 2018, ampliable fins el dia 30 de novembre de 2018, prèvia petició i motivació de
l’interessat dins el termini establert per a la justificació”.
VII. En data 8 de novembre de 2018 el Ple de la corporació va aprovar Ratificar els acords
adoptats per la Junta de Govern en data de 19 de juliol de 2018 i 10 d’octubre de 2018
relatius a la “pròrroga per a la justificació de subvencions per a la rehabilitació d’immobles
inclosos dins l’àmbit delimitat pel Projecte d’intervenció integral del centre urbà i Grup Sant
Isidori de Mollerussa. Convocatòria 2017”.
VIII. En data 17 de gener de 2019 la Junta de Govern acordà Atorgar pròrroga per a la
justificació de les subvencions fins al dia 30 de novembre de 2018 als expedients que es
relacionaven en el document Annex 3 i d’acord amb la segona modificació de l’article 17.
Vist els informes del tècnic de comprovació de l’adequació de la rehabilitació realitzada a la
resolució de concessió i sobre si la persona beneficiària ha justificat adequadament les
despeses subvencionables; i els requeriments de documentació derivats del mateix i les
seves posteriors esmenes dins el termini establert.
Vist l’informe de conformitat de la Intervenció de Fons de fiscalització per a l’atorgament de
subvencions als sol·licitants.
Atès el que disposa la base 17.4 de les Bases especifiques “El pagament de l’import de la
subvenció concedida, es tramita després de la justificació final, un cop avaluades les obres
executades i notificada la resolució final de concessió”, els pagaments es realitzaran
mitjançant transferència en el termini màxim d’un mes a comptar de la notificació.
En virtut dels antecedents la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358 de 21 de juny, i amb l’abstenció del Sr. Ramon
Teixidó Peraire, sobre el qual acredita interès particular i amb els vots favorables de la resta
dels assistents, ACORDA:

Primer. Donar per justificades les subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins
l’àmbit del Pla de Barris concedides per acord de la Junta de Govern local de data 26 de juliol
de 2018 i que es relacionen en document annex.
Segon. Procedir al lliurament de les subvencions concedides en el termini màxim d’un mes
des de la notificació de la resolució final de concessió, d’acord amb l’article 17.4.b de les
bases específiques.
Tercer. Tramitar la documentació necessària per a la seva justificació a l’Oficina de Millora
d'Àrees Urbanes que requereixen atenció especial de la Generalitat de Catalunya, en el marc
de la Llei 2/2004, de 4 de juny.
Quart. Notificar el present acord a les persones beneficiàries i donar-ne trasllat a les
regidories de Pla de barris i urbanisme, i al departament d’intervenció als efectes oportuns.
ANNEX
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Beneficiaris que han justificat les despeses subvencionables
Exp.Núm.
PdB-RI

Tipus
d'actuació

PdB-RI
2018/01

Rehabilitació
façana

PdB-RI
2018/02

Rehabilitació
façana i coberta

PdB-RI
2018/03
PdB-RI
2018/04
PdB-RI
2018/05

Rehabilitació
façana
Rehabilitació
façana
Rehabilitació
façana

PdB-RI
2018/07

Rehabilitació
façana, coberta i
instal·lacions

PdB-RI
2018/09
PdB-RI
2018/10
PdB-RI
2018/11
PdB-RI
2018/13

Rehabilitació
façana
Rehabilitació
façana
Rehabilitació
façana
Rehabilitació de
coberta

Concepte
d'actuació
Recuperació
façana
Recuperació
façana
Manteniment
coberta
Recuperació
façana
Recuperació
façana
Recuperació
façana
Recuperació
façana
Manteniment
coberta
Adequació
instal·lacions
Recuperació
façana
Recuperació
façana
Recuperació
façana
Manteniment
coberta

Import
sol·licitat

Pressupost
subvencionable

Import
atorgat

8.132,41 €

6.000,00 €

3.000,00 €

60.923,36 €

11.000,00 €

5.500,00 €

22.143,66 €

4.450,00 €

2.225,00 €

18.594,69 €

6.000,00 €

3.000,00 €

6.707,50 €

6.000,00 €

3.000,00 €

18.027,90 €

16.000,00 €

8.000,00 €

6.220,96 €

6.000,00 €

3.000,00 €

10.532,32 €

6.000,00 €

3.000,00 €

4.666,94 €

4.666,94 €

2.333,47 €

13.838,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

TOTAL

35.558,47 €

5. SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES INCLOSOS DINS
L’ÀMBIT DELIMITAT PEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE
URBÀ I GRUP SANT ISIDORI DE MOLLERUSSA. CONVOCATÒRIA 2017.
REVOCACIÓ.
Antecedents:
I. En la data 16 d’octubre de 2017, el Ple de la corporació va aprovar inicialment les Bases
específiques que tenien per objecte definir el procediment de concessió per part de
l’Ajuntament de Mollerussa, en règim de concurrència competitiva, les subvencions per a la
rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris (BOP de Lleida núm. 206, de
25 d’octubre de 2017), amb la finalitat de millorar les condicions d’habitabilitat dels
habitatges i tornar al mercat els edificis en desús.
II. En data 3 de gener de 2018, es va publicar al BOP de Lleida núm 2, l’extracte de l’acord
de 14 de desembre de 2017 de la Junta de Govern pel que es convoquen subvencions
destinades a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit delimitat del Projecte
d’Intervenció Integral del Centre Urbà i Grup Sant Isidori de Mollerussa, BDNS (Identif.):
377605.
III. En la data 5 de març de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de
subvenció, havent estat impossible l’avaluació prèvia per part de l’òrgan col·legiat, el termini
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de resolució ha estat prorrogat per la Junta de Govern en sessió de 16 de maig de 2018,
havent modificat l’Article 14.2 de les bases específiques, que passa a tenir la següent
redacció: “El termini màxim per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de
cinc mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds”,
publicat al BOP de Lleida núm 101, de 25 de maig de 2018.
IV. En data 19 de juliol de 2018 la Junta de Govern va aprovar una pròrroga per a justificar
les subvencions i va modificar l’Article 17 que passà a tenir la següent redacció: “La
justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 28 de setembre de
2018, ampliable fins el dia 15 d’octubre de 2018, prèvia petició i motivació de l’interessat
dins el termini establert per a la justificació”.
V. En data 26 de juliol de 2018 la Junta de Govern va acordar atorgar les subvencions
destinades a finançar l’execució de les obres de rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit
del Projecte d’intervenció integral del centre urbà i grup Sant Isidori de Mollerussa als
expedients que es relacionaven en el document Annex 1, i denegar-los als recollits a l’Annex
2.
VI. En data 10 d’octubre de 2018 la Junta de Govern acordà per segona vegada l’ampliació
del termini per a la justificació de les subvencions, modificant per segona vegada l’Article 17
de les bases específiques i condicionant la seva eficàcia a la seva ratificació pel Ple.
L’esmentat article passà a tenir la següent redacció:
“La justificació de les actuacions subvencionades es podrà realitzar fins el dia 28 de setembre
de 2018, ampliable fins el dia 30 de novembre de 2018, prèvia petició i motivació de
l’interessat dins el termini establert per a la justificació”.
VII. En data 8 de novembre de 2018 el Ple de la corporació va aprovar Ratificar els acords
adoptats per la Junta de Govern en data de 19 de juliol de 2018 i 10 d’octubre de 2018
relatius a la “pròrroga per a la justificació de subvencions per a la rehabilitació d’immobles
inclosos dins l’àmbit delimitat pel Projecte d’intervenció integral del centre urbà i Grup Sant
Isidori de Mollerussa. Convocatòria 2017”.
VIII. En data 17 de gener de 2019 la Junta de Govern acordà Atorgar pròrroga per a la
justificació de les subvencions fins al dia 30 de novembre de 2018 als expedients que es
relacionaven en el document Annex 3 i d’acord amb la segona modificació de l’article 17.
Vistes les sol·licituds de renúncia a les subvencions de rehabilitació d’immobles atorgades
per acord de la Junta de Govern de 26 de juliol de 2018 dels següents expedients i atès el
que disposa la base 20.6 de les Bases específiques, que preveu com a supòsit la renúncia o
desestiment del titular per a la revocació de la subvenció atorgada:

- Núm Expedient: PdB-RI 2018/06 amb Registre núm: ENTRA-2019-11826 de data
5/7/2019
- Núm Expedient: PdB-RI 2018/14 amb Registre núm: ENTRA-2019-12081 de data
9/7/2019
Vist que feta la comprovació de la justificació de l’expedient PdB-RI 2018/12 i que s’ha donat
un termini de 10 dies hàbils per a aportar la documentació requerida d’acord amb l’informe
tècnic i que un cop exhaurit el termini, el dia 25 de juny de 2019, no s’ha rebut cap
documentació relativa a l’expedient esmentat i atès el que disposa la base 20.3 de les Bases
especifiques, que defineix com a supòsit la no obtenció de llicències o autoritzacions
municipals per a que l’òrgan concedent revoqui la subvenció i la manca de compliment de
l’obligació prevista a la base 16.a de les bases específiques.
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En virtut dels antecedents la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358 de 21 de juny, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. Aprovar la revocació de les subvencions atorgades per a la rehabilitació d’immobles
inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris concedides per acord de la Junta de Govern local de
data 26 de juliol de 2018 i que es relacionen en document annex 1 i 2.
Segon. Notificar el present acord a les persones sol·licitants i donar-ne trasllat a les
regidories de Pla de barris i urbanisme, i al departament d’intervenció als efectes oportuns.
ANNEX 1
Beneficiaris que han renunciat a les subvencions atorgades
Exp.Núm.
PdB-RI
PdB-RI
2018/06
PdB-RI
2018/14

Tipus
d'actuació
Rehabilitació
façana
Rehabilitació
façana

Concepte
d'actuació
Recuperació
façana
Recuperació
façana

Import
sol·licitat

Pressupost
subvencionable

Import atorgat

5.358,00 €

5.358,00 €

2.679,00 €

8.313,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

TOTAL

5.679,00 €

ANNEX 2
Beneficiaris que han incomplert les obligacions de les subvencions atorgades
Exp.Núm.
PdB-RI
PdB-RI
2018/12

Tipus d'actuació
Accessibilitat i
supressió de
barreres

Concepte
d'actuació
Millora
accessibilitat

Import
sol·licitat
10.997,27 €

Pressupost
subvencionable
8.000,00 €

Import
atorgat
4.000,00 €

6. DONAR COMPTE: SUBVENCIONS AL PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS
AMB MAJORS NECESSITATS DE REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL:
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS 2019.
Vista la Resolució TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, publicada
al DOGC núm 7913, de 9 De juliol de 2019.
Vista l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, publicada al DOGC
núm 7672, de 26 de juliol de 2018.
Aquesta línia de subvencions té com a objecte que les entitats beneficiàries puguin coordinar
i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions
ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d'un pla d'execució anual, que els
permetin d'intervenir sobre les persones en situació d'atur, especialment aquelles que
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conformen els col·lectius prioritaris d'actuació d'acord a les especificitats de cada barri, per
tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.
Els beneficiaris són els ens locals que tenen aprovats projectes d'intervenció integral en
barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004,
de 4 de juny (Plans de Barris).
Les accions subvencionables es concreten en 7 tipus d'acció agrupades en 5 programes:
PROGRAMA

TIPUS D'ACCIÓ

MESURES
Prospecció

PROGRAMA A: Programes específics de
caràcter experimental i innovador per
afavorir la inserció sociolaboral de
col·lectius amb dificultats d'inserció

Dispositius de suport a la inserció
laboral de col·lectius amb dificultats
especials

Orientació
Formació
Intermediació
Altres mesures

Accions d'aprenentatge integrat
PROGRAMA B: Programes de capacitació

PROGRAMA C: Programes mixtos de
formació i treball

PROGRAMA D: Programes
d'experienciació laboral

PROGRAMA E: Programes de
desenvolupament local

Accions d'aprenentatge
professionalitzador
Cases d'Oficis (dirigides a menors de
25 anys amb nivells mínims de
formació, competències tècniques
bàsiques i maduresa personal
suficient)

Formació (El 75% participants
hauran de ser contractats
posteriorment en el marc del
programa D)
Formació
Contractació

Actuacions ocupacionals
Actuacions professionals (personal
tècnic)
Contractació de personal directiu o
tècnic responsable del projecte
ocupacional i de desenvolupament
local

Contractació (9 mesos)
Implementació integrada dels
programes de
desenvolupament local (durada
mínima 12 mesos i prorrogable
fins 4 anualitats)

Les quanties, percentatges i topalls de les subvencions són les següents:
- Programa A i Programa B: podrà ascendir fins al 100% del cost elegible de l'acció en base
al pressupost presentat.
- Programa C: s'aplicarà el 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en el
moment de l'atorgament, i la quota empresarial a la Seguretat Social per als contractes per a
la formació i l'aprenentatge.
- Programa D: podrà ascendir fins al 100% del cost derivat de les contractacions, d'acord
amb el conveni col·lectiu d'aplicació.
- Programa E: podrà ascendir fins al 80% del cost salarial amb un topall màxim de
31.376,04 euros.
Les actuacions subvencionades s'hauran d'iniciar des de l'endemà de la presentació de la
sol·licitud i com a màxim fins el 31 de desembre de 2019, i es tindran en compte les
condicions d'inici i la seva comunicació establert a l’article 13 de la convocatòria. Les
actuacions subvencionades hauran de finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2020.
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Caldrà presentar documentació sobre l'execució del programa, que es genera en el
desenvolupament de les actuacions subvencionades com a evidències de la seva realització
d’acord amb l’article 14 de la convocatòria i indicadors d’acord amb l’article 15 de la mateixa.
El període per presentar les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d'aquesta Resolució
al DOGC, 10 de juliol de 2019, fins al dia 30 de setembre de 2019 inclòs.
El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la següent:
- Pla d'execució anual de les accions ocupacionals i de desenvolupament local, que inclou
- Memòria tècnica:
- Diagnosi actualitzada del barri objecte de la intervenció.
- Objectius del pla: objectiu general i objectius específics.
- Fitxa-resum de cada acció prevista.
- Cronograma que inclogui cadascuna de les accions previstes agrupades per
programes.
- Establiment del grau de prioritat de cadascuna de les accions.
- Pressupost global desglossat per accions.
- Complementarietat de les accions proposades amb altres accions d'ocupació
i desenvolupament local que porta a terme l'entitat.
- Descripció de la relació entre l'estructura de gestió del pla i altres serveis de
l'entitat.
- Descripció dels recursos humans fixos i temporals amb els que compta
l'entitat sol·licitant, i principals projectes executats en els darrers 3 anys, en
l'àmbit de l'ocupació i desenvolupament local.
- Descripció de les infraestructures, organització, organigrama i equipaments
disponibles de l'entitat sol·licitant per a impulsar el desenvolupament
socioeconòmic i la creació d'ocupació al territori.
- Part específica: pla de treball per a cada acció que es vulgui executar amb
els continguts que es concreten en la Guia de Prescripcions Tècniques del
Programa.
- Memòria econòmica: pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes
les despeses previstes, desglossat per programes i accions i per conceptes de despesa,
la quantia de la subvenció que se sol·licita, els ingressos previstos i el detall de les fonts
de finançament.
- Cartes de suport per part de les entitats socials o socioeconòmiques presents al barri
objecte d'actuació que acreditin el seu recolzament al Pla d'execució presentat.
- Si s'escau, sol·licitud de transferència bancària.
- Document d'assignació formal al projecte en el marc dels programes A i/o B, si s'escau.
- Acreditació de la titularitat jurídica pública de l'obra o el servei objecte d'actuació en el
marc del programa C, si s'escau.
Als efectes d’informar degudament als òrgans de govern de l’Ajuntament, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. Donar-se per assabentada de la TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la
convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de
suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball
als barris, publicada al DOGC núm 7913, de 9 De juliol de 2019.
Segon. Iniciar els treballs per sol·licitar aquesta subvenció.
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
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7. SOL·LICITUD H.A., C., LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT (substitució de
placa en llengua catalana).
Examinada la sol·licitud presentada pel Sr. C., J. en representació de la Sra. H.A., C., per a
procedir a la substitució de la placa acreditativa de llicència municipal de Gual Permanent,
per deteriorament i per estar redactada en llengua castellana, per una altra Placa redactada
en català, i atès l’informe favorable de la Policia Local, la Junta de Govern, considerant els
antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia
núm. RES2019/358, de 21 de juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la Sra. H.A., C., la substitució de la placa acreditativa de llicència
municipal de gual permanent, per una altra placa redactada en llengua catalana, subjectantse a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent assignada: 1436
Ubicació: Camí d’Arbeca, 15
L’autorització resta exempta de taxes municipals.

Segon.- Simultàniament, es dona de baixa la placa de gual número 310.
Tercer.- Notificar el present acord al titular peticionari, i donar-ne trasllat al servei de
recaptació municipal i a la Policia Local.
8. SOL·LICITUD
Z.,
Q.,
LLICÈNCIA
(SUBSTITUCIÓ DE PLACA).

MUNICIPAL

DE

GUAL

PERMANENT

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atès l’informe favorable de la
Policia Local, la Junta de Govern, considerant els antecedents exposats i en desplegament de
les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. RES2019/358, de 21 de juny, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a Z., Q., llicència municipal de gual permanent (per substitució de placa),
subjectant-se a les condicions següents:



Número de placa de gual permanent assignada: 1435
Ubicació: C/ Sidamon, 2

Segon. Simultàniament, es dona de baixa la placa de gual número 1397.
Tercer. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que l’autorització
meritarà la taxa corresponent fixada en l’ordenança fiscal número 8. Igualment, donar-ne
trasllat al servei de recaptació municipal i a la Policia Local.
9. SOL·LICITUD G., J.A., PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ DE LA CAMBRA DE
COMERÇ, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER REALITZAR EL 11È MERCAT DE
REBAIXES D’ESTIU EL DIA 26 DE JULIOL DE 2019
Es dóna compte de les sol·licituds presentades pel Sr. G., J.A., president de la Delegació de
la Cambra de Comerç, en què demana autorització per a la celebració del 11è. Mercat de
Rebaixes d’Estiu, que organitzen conjuntament amb la celebració de la Festa del Juliolfest,
de les 18.00h del dia 26 de juliol fins a les 00.00h del dia 27 de juliol de 2019.
També demana 60 taules, 60 cadires, la col·laboració de la Brigada municipal per al
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muntatge, desmuntatge.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 07.07.19 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a la Delegació de la Cambra de Comerç a celebrar l’11è. Mercat de
Rebaixes d’Estiu, de les 18.00h del dia 26 de juliol fins a les 00.00h del dia 27 de juliol,
Així mateix, s’acorda facilitar-los 60 taules, 60 cadires, la col·laboració de la Brigada
municipal per al muntatge, desmuntatge.
Segon. Així mateix, i atenent el contingut de la petició, s’acorda:
CONDICIONANTS

Recursos sanitaris i de seguretat privada compartits amb l’organització del juiolfest.

La 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 els recorreguts dels vehicles d’emergències.

En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
10. SOL·LICITUD MOLLERUSSA COMERCIAL DE DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU
DE LA 3A EDICIÓ DEL “JULIOLFEST”
Vistes les sol·licituds presentades pel Sr. C., A., en representació de Mollerussa Comercial,
en què demanen la utilització de diferents instal·lacions i material divers per dur a terme la
3a. edició del “JULIOLFEST”, de les 19.00h fins a les 02.00h de la matinada, els dies 26 i 27
de juliol de 2019.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 07.07.19 i d’acord amb els informes de les
regidories corresponents, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada per Mollerussa Comercial, la utilització de
diferents instal·lacions i material divers per dur a terme la 3a. edició del “JULIOLFEST” per
dur a terme la 3a. edició del “JULIOLFEST”, de les 19.00h fins a les 02.00h de la matinada,
els dies 26 i 27 de juliol de 2019, en els llocs següents:
-TANCAMENT I DESALLOTJAMENT DELS CARRERS I PLACES: plaça Major, Pl. de
l’Ajuntament, Pl. Manuel Bertrand, Pl. Pla d’Urgell, C/Arbeca fins a la C/Sta. Joaquima de
Vedruna, C/Vilaclosa, C/Jacint Verdaguer, per realitzar diverses activitats.
-INSTAL·LAR UN INFLABLE AL C/CIUTAT DE LLEIDA: de les 19.30h fins a les 22.30h.
-INSTAL·LAR 5 CERVESES PL. MANUEL BERTRAND (davant “IBERCAJA”): facilitar-los
5.000w de potencia.
-FACILITAR-LOS MATERIAL: un escenari amb dues escales a la Plaça de l’Ajuntament,
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200 cadires, 15 tanques, una carpa tancada amb quatre laterals, toma de llum i connexió de
63 Ampers a la Pl. de l’Ajuntament, diferents connexions de llum a diverses espais i el
tancament de la font de la Pl. de l’Ajuntament.
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

Preventiu amb punt d’assistència sanitari.

Contractació de 2 Vigilants de seguretat privada.

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

La 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.

Deixar lliures els recorreguts d’emergència, no es bloquejaran carrers.

En cas d’emergència trucar al 112
CONDICIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS INFLABLES, NO CAL LLICÈNCIA
MUNICIPAL.

Aquest equip està afectat per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010,
de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives. Estructura no permanent desmuntable en un local o espai de pública
concurrència, assimilat com a fires d'atraccions.

Aportar la homologació per part d'Indústria i/o comerç.

Complir els requisits de la norma UNE EN 14960:2014. (fabricació, materials,
conservació, instal·lació....)

Presentació dels manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques
corresponents als muntatges i instal·lacions.

Han de complir les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les persones
usuàries.

Presentar a l'Ajuntament les certificacions tècniques específiques corresponent als
muntatges i a les instal·lacions, que els tècnics dels propietaris han d'efectuar en el
lloc d'emplaçament. En aquestes certificacions s'ha de fer constar que el conjunt de
les instal·lacions funcionen correctament, i els tècnics municipals n'han de verificar la
seguretat exterior i global.

Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegurança
corresponents, amb els capitals determinats per reglament.

Són responsables els organitzadors, explotadors i titulars.

Per a poder funcionar cal l'obtenció prèvia de la llicència municipal corresponent,
amb el compliment dels punts anteriors.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 24/2019
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 37.763,89€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
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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 25 de juliol existeixen factures
sense consignació pressupostaria per import global de 191.587,55€. 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 24/2019, per import global de 37.763,89€.
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.
12. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 12/2019
Vista la relació núm. 12/2019 de les sol·licituds de connexió i subministrament d’aigua
potable trameses per l’empresa gestora del servei, SOREA SA, i informada pel servei de
gestió tributària i recaptació municipal, que inclou 25 expedients i que importa la quantitat
1.067,70 €.
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 12/2019, corresponent al període entre els dies 20 de maig al 2 de juny 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.
13. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 13/2019
Vista la relació núm. 13/2019 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 17 expedients i que importa la quantitat
854,16 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 13/2019, corresponent al període entre els dies 3 al 16 de juny 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
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servei, SOREA SA, als efectes oportuns.
14. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 14/2019
Vista la relació núm. 14/2019 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 17 expedients i que importa la quantitat
640,62 €.
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 14/2019, corresponent al període entre els dies 17 al 30 de juny 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.
15. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 15/2019
Vista la relació núm. 15/2019 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 30 expedients i que importa la quantitat
1.236,55 €.
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 15/2019, corresponent al període entre els dies 1 al 14 de juliol 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.
16.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ AGOST

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes d’agost de 2019, per un import de
8.949,36 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.-

Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes d’agost de 2019.
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Segon.-

Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.

Tercer.-

Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.

17. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
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:
17.1. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: JUSTIFICACIÓ
DOCUMENTAL EX-POST DE L’OBRA REALITZADA CORRESPONENT AL
“PROJECTE DE L’ENLLUMENAT DELS ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA
VIANALITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASES 1, 2, 3)
L’objecte de la present contractació es la prestació del servei de redacció dels documents
tècnics sol·licitats per l’IDAE corresponents a la FASE-1 i FASE-2.
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
71621000-7 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la pressupost/proposta de prestació
del servei per part de SIRIUS SOLUCIONS D’ENGINYERIA amb el CIF B-25807082, el qual
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a
executar les prestacions objecte del contracte.
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a
proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL EX-POST DE L’OBRA REALITZADA CORRESPONENT AL
“PROJECTE DE L’ENLLUMENTAT DELS ESPAIS PÚBLICS PERTANYENTS A LA
VIANALITZACIÓ DE LA VILA CLOSA (FASES 1, 2, 3 ). 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 amb el CIF: B-25807082 en els termes que es descriuen
seguidament:


La retribució del contracte: 3872,00 € (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 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.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint 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, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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