AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i trenta minuts del dia 1 d’agost de 2019. A
la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern de l’alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i amb l’assistència dels
tinents d’alcaldia, Sr. Pere Garrofé Cirés, Sra. Anna Maria Carné Baiget, i Sra. Dolors
Bargalló Vidal.
Excusen l’assistència la Sra. Rosalia Carnicé i el Sr. Ramon Teixidó.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES.

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 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 726,57 €.
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:

190/2019
E.O., C.
AV. DE LA PAU 8 BX 1
194,06
97,03
0,00
0,00
0,00

Número d’Expedient:
Titular/peticionari:

196/2019
CONSTRUCCIONS CALER S.A.U
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Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

C/ GERMÀ ARNALD CIRIL·LI 1, 2 3
24,13
12,07
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:

200/2019
N.P., F.
C/ TARRAGONA 26 A
31,00
15,50
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:

202/2019
S.F., P.
C/ SIDAMON, 12
71,00
35,50
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:

204/2019
BANC SABADELL, SA
PL.MAJOR 6 BX 1
50,00
25,00
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:

205/2019
S.M., B.
C/ ABAT OLIVA, 15
95,70
47,85
0,00
0,00
0,00

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

207/2019
C.V., S.
AV. DE LES GARRIGUES 8, 1 2
15,73
12,00
0,00
0,00
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Fiança de gestió de residus:

3.

0,00

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES d'OBRES 2019/203 PRESENTADA PER
TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U

Examinada la sol·licitud de llicència instada per TELEFÒNICA DE ESPAÑA, S.A.U., en data 9
de juliol, número de registre d’entrada Registre General d'Entrada 2019/12059 de data 9 de
juliol de 2019, per a l'execució de la següent obra:
Sol·licitud obres Assumpte: Cala de reparació de canalització obstruïda al carrer Ronda
Sant Pere, 50.
El Tècnic que subscriu informa favorablement dita sol·licitud i entén que s'han d'observar
per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

Les obres hauran d'ajustar-se en tot moment a la documentació tècnica presentada.

2a.

Es faran prospeccions per la localització dels serveis afectats, en especial possibles
canonades existents de gas, i s’observaran de manera estricta les condicions
d’encreuament i paral·lelisme.

3a.

S’haurà de fer la reposició dels serveis i de les infraestructures existents que puguin
resultar afectats per les obres, aigua potable, clavegueram, connexions de
claveguera, etc., s’hauran de refer amb materials similars o de millor qualitat als
afectats i quedar en perfectes condicions d’ús a l’acabament de les obres.

4a.

El reblert de les prospeccions i dels sondeigs es farà amb tot-ú que es compactarà en
capes de 20 cm al 95 % del P.M. Els creuaments de vials s’executaran mitjançant
asserrat del paviment i s’instal·laran contra-tubs pel pas de la línia elèctrica.

5a.

Els treballs s’executaran sense afectar al tràfic o amb la mínima afectació possible, i
amb estricte compliment de les instruccions de senyalització d’obres fixes o mòbils i
de l’adopció de les mesures complementàries més convenients per reforçar la
seguretat de la circulació vial i peatonal. La realització de les obres a la calçada es
farà de tal manera que no s’afecti simultàniament la totalitat de la seva amplada i
que es permeti el pas dels vehicles. La runa generada es transportarà a l’abocador
autoritzat.

6a.

El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.

7a.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.

8a.

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.

9a.

No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
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10a.

Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també, un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 388/2019, de 28 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir a TELEFONICA DE ESPAÑA SAU la llicència municipal d’obres
2019/203, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les especificades singularment.
Segon.- Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: CONSULTORIA PER A
L’EMISSIÓ D’UN INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES
PRESENTADES PER LES EMPRESES LICITADORES EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT
D’ELABORACIÓ I VALORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU ORGANISM AUTÒNOM.

El contracte té per objecte la prestació dels serveis consultoria i assistència tècnica per a
l’emissió d’un informe de valoració de les propostes tècniques de les empreses licitadordes
declarades admeses en el procediment de contractació del servei de consultoria per a l’anàlisi
i valoració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mollerussa i el seu organisme
autònom, conforme allò que estableix la clàusula 24.4 del plec de les administratives que
regulen el procediment.
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) i l’objecte del contracte li correspon el codi CPV
79414000-9 “Serveis de consultoria en gestió de recursos humans” que estableix el
Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
Per efectuar l’esmentada valoració es va sol·licitar a les següents persones i entitats un
pressupost o estimació dels honoraris per a la valoració de les esmentades propostes
tècniques d’acord amb els criteris previstos en els Plecs, essent el resultat el següent:

Entitat/persona

Data presentació d’ofertes

import oferta

ACM
C.P., J.

8/07/2012

2.800

25/07/2019

950 iva exclòs

Diputació de Lleida
A.B., J.
EAPC a Lleida
FMC
Pleta Auditores Consultores

Efectuades les consultes pertinents, ha estat considerada com a millor oferta d’honoraris de
prestació del servei en termes de qualitat-preu la presentada per part de Pleta Auditores
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Consultores amb el CIF: B08198509, la qual disposa de l’habilitació professional necessària
per a executar les prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria competent, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR de SERVEIS que té per objecte
la CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’EMISSIÓ D’UN INFORME DE
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PER LES EMPRESES
LICITADORES EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT D’ELABORACIÓ I VALORACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I EL SEU
ORGANISM AUTÒNOM. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del
contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DEL SERVEI de CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
TÈCNICA esmentat a favor de Pleta Auditores Consultores amb el CIF B08198509 en els
termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte:
Anàlisi i valoració de les PROPOSTES TÈCNIQUES presentades per les empreses
licitadores declarades admeses que s’indiquen més endavant, i la posterior emissió d’un
INFORME en aplicació dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor,
establerts al Plec de clàusules administratives particualrs i Prescripcions tècniques que
regeixen l’expedient de contractació dels SERVEIS PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA
CORRESPONENT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA I
EL SEU ORGANISM AUTÒNOM.



Relació d’empreses licitadores admeses:
o
o
o
o
o



Law and Corporate, SL
Consultores de Gestión Pública, SL
D’ALEPH, SA
Auren Consultores, SP
Nuevos Tiempos Consultores, SL

La retribució del contracte:
El preu del contracte s’ha estimat en la quantia de 950 euros mes IVA segons el
Pressupost/honoraris presentat.
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada,



El termini d’execució:
El termini per a l’execució del servei s’estableix començarà a comptar des de la recepció
de la notificació de la present resolució, i els treballs hauran de ser entregats a
l’ajuntament de Mollerussa abans del dia 23 de setembre de 2019.



Pròrroga del contracte i revisió de preus:
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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
l’acreditació de seva existència es farà mitjançant la present resolució efectuada per
l’autoritat competent, conforme allò que estableix l’art. 310.3 de la LCSP.

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

EXPEDIENT
DE
CONTRACTACIÓ
MENOR
DE
SERVEIS:
SERVEI
ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL ANUALITAT 2019

L’objecte de la present contractació es el servei d’assessorament jurídic per a la protecció
animal de la ciutat de Mollerussa. Assessorament per la creació del refugi comarcal o local
(model NEC) i direcció dels procediments que se’n derivin. Altres serveis segons necessitats i
acords posteriors, conforme la proposta presentada per Nova Eucària ONG amb el NIF:
G55716849.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). La prestació consisteix en el desenvolupament d’una
activitat que li correspon el codi CPV 85312320-8 que estableix el Reglament (CE) Núm.
213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
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 NOVA EUCÀRIA, ONG amb el CIF G-55716849, el qual disposa de la
capacitat d’obrar i l’habilitació empresarial o professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
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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
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL ANUALITAT
2019 . Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec
del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de Nova Eucària
ONG amb el CIF: G55716849 en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del servei: 14.520 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



La durada de la prestació:
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 menor que 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.”
6.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL VIAL
ACCÉS DEL NOU INSTITIUT DE MOLLERUSSA.

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

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

1. Proposta d’adjudicació: M. Y J. GRUAS, SA
2. Preu del contracte: 139.976,42 € IVA inclòs
3. Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)
…//…
IV. En la data 03 de juliol de 2019, el Sr. Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic municipal, va emetre un informe posant de
manifest les raons que justificaven la modificació del Projecte d’urbanització del vial d’accés
al nou institut de Mollerussa (LOT 2). No obstant, el mateix tècnic va informa al servei de
contractació que havien sorgit més imprevistos i que caldria ampliar l’objecte de la
modificació, pel que sol·licitava que es deixes sense efecte la modificació inicial del projecte i
del contracte fins que es redactés el nou modificat.
Cinquè. D’acord amb l’exposat en punt anterior, en la data 31 de juliol de 2019, el Sr.
Carles Guerrero Sala, arquitecte del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en funcions de tècnic
municipal, ha emès un nou informe posant de manifest les raons que justifiquen la
modificació del Projecte d’urbanització del vial d’accés al nou institut de Mollerussa (LOT 2),
en el que s’inclou la modificació prevista en l’informe de 3 de juliol. L’informe consta a
l’expedient, destacant del mateix el següent:
...//...
6. Segons tot allò explicat anteriorment, les dades econòmiques del contracte actualment
vigent i les del modificat són les següents:
a) Projecte inicial
Pressupost d’execució material PEM
Despeses generals 13%

106.000,00 €
13.780,00 €
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Benefici Industrial 6%

6.360,00 €

Subtotal

126.140,00 €

IVA 21%

26.489,40 €

Pressupost execució contracta PEC

152.629,40 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 12.652,98 €

Pressupost d’adjudicació del contracte

139.976,42 €

b) Import de l’obra afegida

PEM

20.088,73 €

13%

2.611,53 €

6%

1.205,32 €

Subtotal

23.905,58 €

IVA 21%

5.020,17 €

PEC

28.925,75 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 2.397,94 €

Pressupost de la modificació

26.527,81 €

c) Projecte modificat

Percentatge de la modificació respecte del contracte inicialment adjudicat 18,95%
Pressupost d’execució material PEM
Despeses generals 13%
Benefici Industrial 6%
Subtotal
IVA 21%

126.088,73 €
16.391,53 €
7.565,32 €
150.045,58 €
31.509,57 €

Pressupost execució contracta PEC

181.555,15 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 15.050,92 €

Pressupost d’adjudicació del contracte

166.504,23 €

7. Tal com s’ha expressat als punts anteriors, es tracta d’una modificació d’abast limitat, que
suposa un increment del 18,95 % del pressupost establert inicialment, i que té l’origen en
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incidències vinculades al desenvolupament de les obres però que no es podien preveure en la
redacció del projecte.
L’execució de les obres addicionals, resulta obligatòria i urgent per l’Ajuntament de
Mollerussa per qüestions de seguretat en la circulació de vehicles i persones al camí de
Belianes, per la seguretat d’infraestructures existents d’abastament d’aigua, de sanejament i
d’electrificació, així com l’adequació d’acabats de l’obra amb terrenys adjacents. La seva
execució per part de M i J GRUAS representa un estalvi de temps i previsiblement econòmic,
al tractar-se d’obres que la constructora realitzaria amb la corresponent baixa d’adjudicació
inicial del 8,29%.
Atès les característiques de les obres addicionals a realitzar, el seu pressupost i
característiques, la seva realització no modifica ni el termini d’execució establert al contracte
vigent, ni a la classificació del contractista”.
...//...
Fonaments de dret:
En la data 31 de juliol de 2019, ha estat emès l’informe jurídic de la Secretaria General de
l’Ajuntament conforme allò que estableix la Disposició addicional tercera apartat 8è de la
LCSP, còpia literal del qual consta a l’expedient, i que serveix de fonaments de dret a
aquesta proposta, i en el que es conclou el següent:
…//…
CONCLUSIÓ:
En virtut de tot l’exposat, i atès que d’acord amb l’art 205.1 a) de la LCSP, s’ha justificat la
necessitat de la modificació a través de l’informe tècnic de data 31 de juliol de 2019, i en el
mateix s’han d’indicat les raons per les quals es fa necessari l’execució de les obres
addicionals, complint-se els requisits que s’hi assenyalen relatius a que la modificació es
limita a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa
objectiva que la faci necessària i que, conforme estableix l’art. 205.2, també es compleixen
els requisits que s’hi assenyalen en relació a que el canvi de contractista no és possible per
raons de tipus econòmic i que la modificació no implica una alteració de la quantia del preu
inicial del contracte superior al 50%, es considera procedent la modificació proposada.
Que el procediment a seguir per l’aprovació de la modificació del contracte requerirà dels
següents tràmits:
a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta. Atès que la variació
del pressupost de les obres (18,95%) es inferior, en més, al 20% del pressupost, ha de
donar lloc a la modificació del projecte, i el procediment per a l’aprovació de la modificació
del projecte ha de seguir el procediment previst a l’article 43 del ROAS, llevat del que es
refereix a l’audiència al contractista, que es regeix pel que estableix l’article 242 LCSP, i que
fixa un termini de 3 dies, i per tant no s’aplica el termini de 10 dies previst en l’esmentat
article 43 ROAS.
b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses
complementaris necessàries.
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Que s’hauran de tenir presents els aspectes previstos a la part dels fonaments de dret sobre
l’obligatorietat de la modificació, formalització, publicitat i remissió als òrgans de fiscalització
tècnica.
…//…
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019,
a proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORTIZAR l’expedient de MODIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
DEL VIAL ACCÉS DEL NOU INSTITIUT DE MOLLERUSSA, redactat per tècnics
competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, essent el resultat d’aquesta
modificació els següents imports:
a) Projecte inicial
Pressupost d’execució material PEM
Despeses generals 13%
Benefici Industrial 6%
Subtotal

106.000,00 €
13.780,00 €
6.360,00 €
126.140,00 €

IVA 21%

26.489,40 €

Pressupost execució contracta PEC

152.629,40 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 12.652,98 €

Pressupost d’adjudicació del contracte

139.976,42 €

b) Import de l’obra afegida

PEM

20.088,73 €

13%

2.611,53 €

6%

1.205,32 €

Subtotal
IVA 21%

23.905,58 €
5.020,17 €

PEC

28.925,75 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 2.397,94 €

Pressupost de la modificació

26.527,81 €

c) Projecte modificat

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Percentatge de la modificació respecte del contracte inicialment adjudicat 18,95%
Pressupost d’execució material PEM
Despeses generals 13%
Benefici Industrial 6%
Subtotal
IVA 21%

126.088,73 €
16.391,53 €
7.565,32 €
150.045,58 €
31.509,57 €

Pressupost execució contracta PEC

181.555,15 €

Baixa d’adjudicació 8,29%

- 15.050,92 €

Pressupost d’adjudicació del contracte

166.504,23 €

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






Pressupost inicialment adjudicat: 139.976,42 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació 1: 26.527,81 € (IVA inclòs)
Percentatge de baixa aplicada: 8,29 %
Import total de l’obra a executar: 166.504,23 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 18,95 %

Segon. ATORGAR el termini d’audiència de TRES (3) dies hàbils a l’empresa contractista,
M. Y J. GRUAS, SA i al/s tècnic/s redactor/s del projecte, posant-los de manifest l’expedient
de MODIFICACIÓ 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL ACCÉS DEL NOU
INSTITIUT DE MOLLERUSSA, conforme allò que estableix l’art. 242.4 de la LCSP.
Tercer. En el cas de que no es presentin al.legacions al present acord, l’Alcalde procedirà a
l’aprovació de l’expedient de modificació del contractes, conforme allò establert a l’art. 242.4
de la LCSP, avocant-se aquets exclusius efectes la competencia.”
7.

COMUNICACIÓ
D’INICI
D’EXERCICI
D’ACTIVITAT
AMB
DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
EXPEDIENT
NÚM.:
2544-31-2019.
DESCRIPCIÓ:
PERRUQUERIA I ALTRES TRACTAMENTS DE BELLESA. EMPLAÇAMENT: CARRER
DE DARDANELS, 6, LOCAL 2. TITULAR: P.T., G..

En data 28 de juny de 2019 presenta la comunicació prèvia d’activitats amb declaració
responsable de l’establiment dedicat a la perruqueria i altres tractaments de bellesa al carrer
de Dardanels, 6, local 2.
Vistos els informes, i segons declaració del titular de l’activitat, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
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Primer. Donar la conformitat a la declaració responsable d’inici d’activitat, en data 28 de
juny de 2019, següent:
Número d’expedient: 2544-31-2019
Titular: P.T., G.
Denominació: perruqueria i altres tractaments de bellesa
Emplaçament: carrer de Dardanels, 6, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Determinacions:
- Superfície construïda total de 110,73m2 i superfície total 100,67m2.
8.

MODIFICACIÓ DE LA COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 254412- 2019. DESCRIPCIÓ: CENTRE SANITARI POLIVALENT AMB CLÍNICA
DENTAL I MEDICINA ESTÈTICA. EMPLAÇAMENT: CARRER PALAU, 3, LOCAL 2.
TITULAR: ESTIL DENTAL, SL.

En data 12 de març de 2019 el Sr. J., S., en representació de l’Estil Dental, SL, presenta una
modificació de la comunicació d’activitat que té atrogada per a un centre sanitari polivalent
amb clínica dental i medicina estètica al carrer del Palau, 3, local, 2.
Vistos els informes, i acreditant-se que el local reuneix les condicions de seguretat conforme
la normativa vigent, segons s’acredita a l'informe tècnic incorporat, la Junta de Govern a
proposta de Planificació Estratègica i Urbanisme, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-12-2019
Titular: ESTIL DENTAL, SL
Denominació: centre sanitari polivalent amb clínica dental i medicina estètica
Emplaçament: C/ Palau, 3, local 2
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ:
TITULAR:
ESTIL DENTAL, S.L.
ACTIVITAT:
CENTRE SANITARI POLIVALENT AMB CLINICA DENTAL I
MEDICINA ESTÈTICA
EMPLAÇAMENT: C/ Palau núm. 3 bxs. Mollerussa
EXPEDIENT:
2544-12-2019
NOVA ACTIVITAT

MODIFICACIÓ

X

CANVI DE NOM

En el T.M. de Mollerussa, el dia 18 de juliol de 2018 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2544-12-19 tramitat en règim de comunicació d’activitats.
Expedient de modificació de la llicència actual de Clínica dental atorgada en JG de
03.04.2008 (exp. 660/2007) per incorporar els serveis de medicina estètica.
Es comprova favorablement el projecte redactat per Mirna Pedrós Pons visat núm.
2019/00827 en data 08.03.19, l’annex al projecte de juliol de 2019, així com la certificació
tècnica signada per Mirna Pedrós Pons en data 06.05.2019.
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Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors límit d’immissió en dB(A)

Ld(7 h – 21 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
existents
-

-

-

50

local

Dependències

Valors límit d’immissió
Ld(7 h – 21 h)
35
30
35
40
40
35
35

Le(21 h – 23 h)
35
30
35
40
40
35
35

Ln(23 h – 7 h)
30
25
35
40
30
25
35

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Hospitalari
Dormitoris
Aules
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició
30
30
30
i exposició
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Residus:
o paper, cartró i altres domèstics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
o especials sanitaris, punxants, citotòxics: magatzematge adequat i a
gestor autoritzat. Alta al registre de productors de residus.
o els líquids de revelat, plaques i resta de residus no assimilables a
domèstics produïts per l’activitat es gestionaran a través de gestors de
residus autoritzats.
Aigües residuals: assimilables a domèstiques: a clavegueram municipal.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions elèctrica,
climatització, aire comprimit, raig X, etc. gestionat per l’Oficina de gestió
empresarial del Departament d’Empresa i Ocupació. Caldrà realitzar els controls
periòdics preceptius.
Adopció de les mesures de prevenció i protecció a les persones segons Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en cas que s’escaigui.
Compliment de la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut:
Clínica dental i Serveis Estètica.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines

-

60

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant

-

Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
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9.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-13-2019
(2603/18). DESCRIPCIÓ: BAR RESTAURANT. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE
LA PAU, 20, LOCAL 1. TITULAR: C. Da S., A.S..

En data 5 de març de 2018, la Sra. C. Da S., A.S. presenta la comunicació de canvi de nom
de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat a bar restaurant, a l’avinguda de la Pau,
20, locals 1.
Vistos els informes, i d’acord amb la declaració responsable del responsable de l’activitat, la
Junta de Govern a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat al canvi de nom de la comunicació prèvia d’inici d’activitats
següent:
Número d’expedient: 2575-13-2019 (2603/18)
Titular: C. Da S., A.S.
Denominació: bar restaurant
Emplaçament: Av. de la Pau, 20, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2456/15 autoritzada
a la Junta de Govern de 17 de desembre de 2015.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Quart. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
ANTERIOR TITULAR:
EXPEDIENT:
NOVA ACTIVITAT

C. Da S., A.S.
BAR RESTAURANT
Av. de la Pau núm. 20, local 1
Mollerussa
Maria Candida Dias Correia (exp. 2456/2015)
2603/CN/18
MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM x

En el T.M. de Mollerussa, el dia 18 de juliol de 2019 la tècnic Alba Tuca Creus, enginyera
municipal, verifica la documentació presentada amb la sol·licitud referida a l’expedient
municipal 2603/2018 tramitat en règim de canvi de nom.
Es comprova favorablement la comunicació de canvi de titular efectuada conjuntament pels
transmitents o titulars de l’establiment i els adquirents, segons la qual s’acredita la
subrogació dels nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la llicència o
l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
Atesa la sol·licitud de l’interessat i l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de la
Salut de 07.05.2018 s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari
Municipal d’Activitats Alimentàries.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient tot incorporant-se les següents
prescripcions:
-ACTIVITAT SEGONS ANNEX I DEL DECRET 112/2010 CATÀLEG D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
BAR: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot
disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant
preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans.
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RESTAURANT: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de
menjador i cuina per tal d’oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i
sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
-

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

Valors
dB(A)
Ld(7

límit

h – 21

h)

-

Le(21

d’immissió

en

Ln(23

h – 7

h – 23

h)

h)

ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport 60
60
50
existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Valors límit d’immissió
Dependències

ús Sales d’estar
Dormitoris
i Despatxos professionals
Oficines
Zones d’estada
Dormitoris
Aules
Sales de lectura, audició
i exposició

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

h – 7

30
25
35
40
30
25
35

En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, fums, olors i/o vibracions caldrà fer
controls periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, i aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
Aigües residuals: domèstiques a clavegueram municipal.
Emissions a l’atmosfera:
fums i olors de la zona de cuina: campana extractora amb filtres separadors
de greixos i xemeneia d’evacuació fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Gestió de residus:
paper, cartró, plàstic i orgànics: dipositar en contenidors municipals de
recollida selectiva.
olis vegetals: emmagatzematge en dipòsits de 25 l retirats per gestor
autoritzat
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Es redactarà un pla d’emergència que determini el protocol d’actuació en
situacions de risc.
-
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-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries i compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat: bar
restaurant.
Revisar el funcionament de l’extractor de ventilació d’un dels dos banys.
L’establiment disposarà de farmaciola amb materials i equips adequats per
facilitar primeres cures en cas d‘accident, malaltia o crisi sobtada.
-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
D’acord amb la ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, en règim general aquest establiment podrà obrir a partir
de les 6:00 h i l’horari màxim de tancament serà fins les 2:30 h, perllongable
mitja hora els divendres, dissabtes i vigílies de festius, aplicant horaris especials
en períodes de vacances i en determinades festivitats.
Aforament màxim de tot l’establiment: 49 persones.
Responsabilitat d’evitar molèsties al veïnat pels usuaris del local.
Caldrà tancar amb clau el magatzem interior, fora de l’accés del públic assistent.
Compliment del Reial Decret 2816/82 Reglament General de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives.
Compliment de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i del Decret 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Obligació de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb les
quanties mínimes establertes a l’art. 80 del Decret 112/2010.
Instal·lació de rètols i plaques normalitzades segons art. 72 del Decret 112/2010.
Disposició de fulls de reclamacions.
Aplicació de la Llei 1/2002, d’11 de març, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden crear dependència, pel que fa al subministrament
d’alcohol als menors d’edat.
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions que hi
restin subjectes d’acord amb la reglamentació tècnica sectorial: instal·lació
elèctrica, climatització, etc. Aquestes instal·lacions realitzaran els controls
periòdics d’acord amb la legislació vigent.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.
-CONTROLS PERIÒDICS: L’ACTIVITAT RESTA SUBJECTA A CONTROLS PERIÒDICS CADA 4
ANYS.”
10.

ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PER LA QUE S’ESTIMA FAVORABLEMENT LA
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DE LA FASE 2 DEL PLA DE BARRIS, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU
FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020. LOCALITZADOR: KPLAAA

L’Ajuntament de Mollerussa en data 8 de març de 2018 va sol·licitar a l’IDAE una subvenció
per a la reforma de l’enllumenat públic de la fase 1 del pla de barris per un import de
85.254,90€ i amb un cost elegible de 170.509,80€, bona part d’aquesta actuació està
cofinançada pel Projecte d’intervenció integral del centre urbà i Grup Sant Isidori.
Aquesta sol·licitud de subvenció ha estat presentada en el marc de la “Mesura 6: Renovació
de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior” del 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
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programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, publicat al BOE núm 144, de
data 17 de juny de 2017. Modificat pel RD 1516/2018, de 28 de desembre publicat al BOE
núm 314, de data 29 de desembre de 2018 i pel RD 316/2019, de 26 d’abril, publicat al BOE
núm 103, de data 30 d’abril de 2019.
Vista la seu electrònica de l’IDAE on es localitza la Resolució per la que s’estima
favorablement la sol·licitud de subvenció a projectes singulars d’entitats locals que
afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del programa operatiu
FEDER de creixement sostenible 2014-2020, per import de 85.254,90€ per a la reforma de
l’enllumenat públic de la fase 1 del pla de barris. L’expedient ha estat identificat amb el
localitzador KPLAAA i nº de projecte IDAE: FEDER-EELL-2019-000757.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut del reial decret 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. Acceptar la concessió de la subvenció per a la reforma de l’enllumenat públic de la
fase 1 del pla de barris, atorgada per Resolució per la que s’estima favorablement la
sol·licitud de subvenció formulada en el context del 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,
modificat pel RD 1516/2018, de 28 de desembre y pel RD 316/2019, de 26 d’abril i per la
qual s’atorga un ajut de 85.254,90€.
Segon. Donar trasllat a la regidoria Planificació estratègica i urbanisme; i Educació,
participació, grup Sant Isidori i pla de barris i als departaments d’intervenció i contractació
als efectes oportuns i per al compliment de les següents obligacions, de conformitat amb allò
previst a l’art¡cle 8 del RD 616/2017, de 16 de juny:
1. Els beneficiaris estaran obligats a comunicar immediatament a l’IDAE, qualsevol
modificació de les condicions inicialment informades amb la documentació que acompanya
a la sol·licitud.
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.
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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 qualsevol actuació 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.
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.
11.

PRÒRROGA PER RESOLDRE I NOTIFICAR LA RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS A
ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS, DE RESTAURACIÓ I D’ALLOTJAMENT
DE MOLLERUSSA AFECTADES PER OBRES PÚBLIQUES MUNICIPALS.
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L’article 14.2 de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions a activitats
comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de Mollerussa, aprovades inicialment
pel Ple de l’Ajuntament el 21 de desembre de 2018, estableix el següent: “El termini màxim
per dictar la resolució inicial de concessió de la subvenció és de tres mesos a comptar de la
data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds”.
En data 8 de març de 2019 es va publicar al BOP de Lleida núm. 48 l’extracte de l’acord de
20 de febrer de 2019 de la Junta de Govern pel qual es convocaven subvencions a activitats
comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de Mollerussa afectades per obres
públiques municipals, BDNS (Identif.): 442290
En data 9 de maig de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds de subvenció
i ha estat impossible l’avaluació prèvia per part de l’òrgan col·legiat en el termini de resolució
inicialment previst, resultant aquest insuficient, atenent al volum de instàncies presentades i
a les contingències internes de tramitació de les sol·licituds, com efectuar les comprovacions
de estat del corrent de pagament de les quotes a la seguretat social i a Hisenda, de l’alta de
l’activitat, dels càlculs dels imports de les subvencions per part del departament de
recaptació, que s’ha vist afectat pel que fa als seus efectius de personal, com son les baixes
per incapacitat temporal etc.
Vist allò establert a l’art. 23 de la Llei 39/2015, que expressament diu que: “1.
Excepcionalment, quan s’hagin esgotat els mitjans personals i materials disponibles a què es
refereix l’apartat 5 de l’article 21, l’òrgan competent per resoldre, a proposta, si s’escau, de
l’òrgan instructor o el superior jeràrquic de l’òrgan competent per resoldre, pot acordar de
manera motivada ampliar el termini màxim de resolució i notificació, i aquest no pot ser
superior a l’establert per a la tramitació del procediment. I que contra l’acord que resolgui
sobre l’ampliació de terminis, que s’ha de notificar als interessats, no es pot interposar cap
recurs.
En virtut de quant s’ha exposat, 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. Aprovar una ampliació de tres mesos del termini per resoldre i notificar la resolució
de les subvencions per a activitats comercials, de serveis, de restauració i d’allotjament de
Mollerussa afectades per obres públiques municipals. El còmput d’aquest termini s’efectuarà
a partir de la data en que va tenir lloc la finalització del termini establert per a resoldre el
procediment.
Segon. Notificar el present acord als interessats, amb l’advertiment que d’acord amb
l’establert a l’article 23 de la Llei 39/2015, contra el mateix no hi cap cap recurs.

12.

SOL·LICITUD LLUIS GIL ASENSIO SLU, LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL
PERMANENT.

Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels
assistents, ACORDA:
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Primer. Concedir a LLUIS GIL ASENSIO SLU previ pagament dels drets establerts en les
Ordenances Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual
permanent, subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1437
Ubicació: C/ Sant Jordi, 2 - Local 1
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat
amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es
meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes
l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
13.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DEL POAL, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI PER
ALS DIES 23, 24 I 25 D’AGOST DE 2019

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Rafel Panadés, Alcalde de l’Ajuntament del
Poal, en què demana un escenari per celebrar diverses actuacions que es realitzen a la Plaça
Catalunya els dies 23, 24 i 25 d’agost amb motiu de la Festa Major d’Estiu 2019.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament del Poal, en què demana un escenari celebrar diverses
actuacions que es realitzen a la Plaça Catalunya els dies 23, 24 i 25 d’agost amb motiu de la
Festa Major d’Estiu 2019.
Serà responsabilitat de l’Ajuntament del Poal el transport (recollida i retorn) del material.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ANNOUR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ FIRAL ELS DIES 11 I 12 D’AGOST DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per l’ASSOCIACIÓ ANNOUR, en què demanen
autorització per utilitzar el pavelló firal i els serveis públics, els dies 11 i 12 d’agost de 2019,
per realitzar-hi la “Festa del Corder”.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
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competents en matèries extraordinàries amb data 24.06.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’ASSOCIACIÓ ANNOUR, la utilització del Pavelló 125è Aniversari i els
serveis públics, els dies 11 i 12 d’agost de 2019, per realitzar-hi la “Festa del Corder”.
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.
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L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.
Condicions específiques:

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

No es poden desmuntar les tanques perimetrals de la pista de hoquei perquè hi ha
entrenament durant la setmana. NO està permès fer cap tipus de foc NI cuinar dins
del pavelló.

Tenir localitzada una farmaciola.

Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte

Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació.

Respectar aforament total.

Aportar pòlissa i rebut RC.

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

Respectar el descans dels veïns en l’horari matinal.

En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns
15.

SOL·LICITUD RAGNAROK MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PAVELLÓ VERD I ALTRES INSTAL·LACIONS DEL DIA 2 D’AGOST
AL DIA 5 D’AGOST DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per P.P., D. en representació de RAGNAROK, en
què demanen autorització per utilitzar el pavelló verd i altres instal·lacions, del dia 2 d’agost
de 2019 al dia 5 d’agost de 2019, per realitzar-hi la “RAGNAROK MOLLERUSSA”.
També demana poder autorització per poder dormir al mateix recinte i disposar de 20
taules i cadires per unes 100 persones, un projector, 20 allargos per connectar videoconsoles
i la clau wifi per poder retransmetre via internet.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 17.07.2019 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a RAGNAROK MOLLERUSSA, la utilització del Pavelló verd, sala 1 i sala
bar, del dia 2 fins al dia 5 d’agost de 2019, per realitzar-hi la “el torneig de videojocs amb
videoconsoles”.
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S’autoritza poder dormir al mateix recinte i disposar de 20 taules i cadires per unes 100
persones, un projector, 20 allargos per connectar videoconsoles i la clau wifi per poder
retransmetre via internet.
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.
Tenir localitzada una farmaciola.
Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
Tenir localitzats els extintors i Bies de la instal·lació.
Respectar aforament total.
Aportar pòlissa i rebut RC.
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
Respectar el descans dels veïns en l’horari matinal.
En cas d’emergència trucar al 112.
NO està permès fer cap tipus de foc NI cuinar dins del pavelló. Ni fumar en cap
dependència del pavelló.
El pavelló s’ha de retornar net i la brossa recollida
Poden disposar dels sanitaris del pavelló

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns
16.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 25/2019

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 82.993,77€.
Atès que totes les factures han estat validades pel Regidor de l’àrea corresponent.
Atès que en aquesta relació NO EXISTEIXEN factures sense consignació pressupostària,
s’informa favorablement la seva aprovació, el conseqüent reconeixement de l’obligació i la
seva comptabilització.
No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 1d’agost existeixen factures
sense consignació pressupostaria per import global de 209.535,61€. 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 25/2019, per import global de 82.993,77€.
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.
17.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXERCICI 2019. DESESTIMACIÓ

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/11499, de data 02-07-2019, la Sra. C.V., M. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
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Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada NO reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats en els expedients
singulars, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- DENEGAR l’atorgament de targeta de resident de la zona blava per a l’exercici
2019, la Sra. C.V., M..
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, en la part dispositiva essencial que els afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
18.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-43-2019.

Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/12600, de data 17-07-2019, el Sr. A.G., J. sol·licita targeta de resident zona
blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, al
Sr. Jordi Allue Garcia. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
19.

TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA EXERCICI 2019. APROVACIÓ
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Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2019/12599, de data 17/07/2019, per la Sra. R.B., N. sol·licita targeta de resident
zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

ser propietari de l’automòbil o furgoneta mixta;
estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o
en zones de vianants envoltades per zona blava;
tenir domiciliat el vehicle al municipi;
no tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit.

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2019, a la
Sra. R.B., N.. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat, en la part dispositiva essencial que li afecti,
amb oferiment dels recursos adients.
20.

ATORGAMENT A L’ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID
D’UNA TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER PERSONES
AMB DISMINUCIO.

Vist l’expedient tramitat per C.P., R. representant de l’ASSOCIACIÓ COMARCAL URGELL
D’AJUDA AL MINUSVÀLID DNI 78074483V per
obtenir una targeta d’aparcament de
transport col·lectiu per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita conforme el vehicle adaptat es destina exclusivament al
transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU per a
persones amb disminució següent:
Titular: Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid ACUDAM
NIF: G25014036
Número targeta: 25137-2019-00025-14036
Model vehicle: PEUGEOT RIFTER GT
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Matricula: 8900KXK
Modalitat: Col·lectiu
Data de caducitat: juliol 2029

Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
21.

ATORGAMENT AL SR. F.B., J.M. D’UNA TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL
PER PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

Vist l’expedient tramitat per F.B., J.M. amb DNI xxxxxxxxx
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

obtenir una targeta

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITARIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: F.B., J.M.
DNI: xxxxxxxxx
Núm. expedient: 25137-2019-00028-7943G
Modalitat: Titular NO Conductor
Data de caducitat: Juliol 2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
22.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-24-2019

Vist l’expedient tramitat per S.G., S. amb DNI xxxxxxxxx per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

obtenir una targeta

Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea d’ACCIÓ SOCIAL I
COMUNITÀRIA, CIUTADANIA I INFÀNCIA, ACORDA:
Primer.- Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: S.G., S.
DNI: xxxxxxxxx
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Núm. targeta: 25137-2019-00027-1487B
Modalitat: Titular

No Conductor

Data de caducitat: juliol 2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

23.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

No hi va haver assumpte d’urgència.
I sense altres assumptes a tractar, essent les catorze hores i cinquanta-dos minuts, per
Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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