AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 28 de novembre 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, Sra. Rosalia Carnicé Farré,
Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

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

LLICÈNCIES D’OBRES

Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,amb l’
abstenció del Sr. Pere Garrofé Cirès en les llicències d’obres i amb els vots favorables de la
resta dels assistents, 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 4.203,23€.
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:

308/2019
M.O., S.
C/ JOSEP CASANOVES 39
2.609,33
1.304,66
11,50
1.304,66
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

328/2019
GARROFÉ, SAU
C/ GERMÀ ARNALD CIRIL·LI, 1 2 2
12,10
12,00
0,00
0,00
0,00

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

330/2019
C.R., M.C.
FERRER I BUSQUETS, 19 3 A
120,00
60,00
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:

331/2019
GARROFE, SAU
CARRER GERMÀ ARNALD CIRIL·LI 1, BX 2
17,84
12,00
0,00
0,00
0,00

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

334/2019
M.C., J.
AV. JAUME I 18
29,20
14,60
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:

335/2019
CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL
C/ PRAT DE LA RIBA, 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

3.

339/2019
S.G., M.T.
C/ DURAN I BAS, 40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE L’ACORD
LLICÈNCIA D’OBRES EXPEDIENT 307/2019

D’APROVACIÓ

DE

LA

La Junta de Govern Local, en la sessió de data 14 de novembre de 2019 va atorgar la
llicència d’obres Exp. 307/2019, sol·licitada pel Sr. B.P., J., en els termes següents:
“...”
ANNEX I:
Sol·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 307/2019
Titular /peticionari: B.P., J.
Emplaçament: C/ SANT RAMON, 21
ICIO: 137,06
TAXA: 12,00
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
“...”
Que s’ha detectat una errada material en l’esmentat acord en relació als imports a satisfer en
concepte d’impostos i taxes, doncs enlloc de constar-hi “ICIO: 137,06 i Taxa: 12,00”, hauria
de constar-hi “ICIO: 137,06 i Taxa: 68,53”.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques estableix que: “les Administracions Públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
En virtut dels antecedents i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia número 358/2019, de 21 de
juny, per unanimitat dels seus membres presents, ACORDA:
Primer.- Rectificar l’error material observat en l’acord d’atorgament de la llicència d’obres
Expedient 307/2019, aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 14 de novembre de
2019, en els termes següents:
ANNEX I:
Sol·licitud d’obres autoritzades
Número d’expedient: 307/2019
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Titular / peticionari: B.P., J.
Emplaçament: C/ SANT RAMON, 21
ICIO: 137,06
TAXA: 68,53
Placa d’obres: 0,00
Fiança de reposició de serveis: 0,00
Fiança de gestió de residus: 0,00
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i a la unitat de Gestió
Tributària i Recaptació, amb anotació de la rectificació a l’expedient corresponent.
4.

RECLAMACIÓ INDEMNITZACIÓ SERBONIU, SL PELS COSTOS DE SUSPENSIÓ
DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE
LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀBMIT PLA DE BARRIS. FASE
1.

Antecedents de fet:
I. En la data 02/11/2017, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil
SERBONIU, SL el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1. El termini d’execució de les obres es va fixar
en 3 mesos el còmput del qual s’havia d’iniciar a partir de la data del lliurament de l’Acta de
comprovació del Replantejament, sempre i quan hagués estat notificada l’aprovació del Pla
de seguretat i salut en el treball.
II. En la data 06/11/2017, fou aprovat el Pla de Seguretat i salut de les obres per mitjà del
Decret de l’Alcaldia 360/2017, el quan fou notificat al contractista SERBONIU, SL en la data
08/11/2019.
III. En la data 06/11/2017, fou signada l’Acta de comprovació del replantejament de les
obres, en la que es va posar de manifest el següent: “que les obres definides al projecte son
realitzables i no existeixen impediments o servituds aparents no considerades que puguin
afectar-les; que el coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres ha informat
favorablement el Pla de Seguretat i Salut; que s’estableix el termini d’execució de les obres
en 3 mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta”.
IV. En la data 18/12/2017, fou formalitzada en document administratiu la MODIFICACIÓ 1
del CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE
DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS (FASE 1). L’abast de la modificació
tenia per objecte l’eliminació de la partida corresponent a la instal·lació de la base dels
contenidors soterrats de recollida d’escombraries, per import de 44.125,00 € (IVA exclòs),
restant subsistent i amb plens efectes per ambdues parts, en tot allò que no hagués estat
objecte de modificació, el contracte subscrit en la data 02 de novembre de 2017.
V. En la data 05/03/2018 es va signar una Acta de recepció parcial del carrer Ciutat de
Lleida.
VI. En la data 18/09/2018 es va signar l’Acta de recepció definitiva de les obres
d’urbanització del carrer Onze de setembre i Ciutat de Lleida.
VII. En la data 09/07/2019 (NRE 2019/12018), va tenir entrada de l’escrit presentat per part
de SERBONIU, SL de valoració de costos ocasionats per l’aturada de les esmentades obres
durant el termini de 3 mesos i la reclamació del seu pagament.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

VIII. En data de 26 de novembre de 2019, es va emetre informe del secretari de
l’Ajuntament de Mollerussa, sobre la sol·licitud presentada per l’empresa Serboniu, SL en
relació a les obres del Carrer ciutat de Lleida i Onze de setembre.
IX. En data de 26 de novembre de 2019 es va emetre informe del arquitecte del Consell
Comarcal actuant en funcions de tècnic municipal CG.
Fonaments de dret:
PRIMER: Es reprodueixen els fonaments de dret de l’informe jurídic dels serveis de
secretaria de data 26 de novembre de 2019:
“L’empresa Serboniu, SL en el seu escrit de data 9 de juliol de 2019, posa de manifest els
costos ocasionats per l’aturada de l’obra consistent en el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1.
En el seu escrit de reclamació, indica que en data de 24 de maig de 2018, l’empresa, va
entrar una instancia on sol·licitava actuació per part de l’Ajuntament en els permisos i
coordinació amb Endesa. De les dades que consten a secretaria, efectivament es pot
comprovar que Serboniu, SL va presentar escrit on s’especifica que en relació amb les obres
de referencia, ciutat de Lleida i Onze de setembre, no poden procedir amb l’execució de les
partides de baixa tensió descrites a continuació fins que no es solucionin els següents punts:
FAÇANA ROMEU: es necessita el permís firmat del Sr. R., J. per poder passar el cable
per la seva façana.
ENDESA: connexió de la nova línia de baixa tensió. No es pot dur a terme fins que
estigui totalment acabada la instal·lació de línies de baixa tensió per les façanes.
PAVIMENT ADOQUI BORERA DEL DAVANT DEL PARKING: No es pot pavimentar amb
adoquins fins que ENDESA no acabi la connexió de la nova línia.
PROPOSTA DE SENYALITZACIÖ DEFINITVA DELS CARRRERS:
En data de 15 de juny de 2018, presenten novament escrit on posen de manifest que si bé
des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa s’havia informat que el senyor R.
havia signat l’autorització, l’empresa subcontractada SAFEL, no pot executar els treball per
que el senyor R. no els va deixar realitzar.
-

L’empresa Serboniu, SL en el seu escrit efectua la reclamació econòmica a l’ajuntament de
Mollerussa, en base a un seguit de consideracions, de les que interessa destacar en el que
aquí importa, i en resum el següent:
1. La legislació vigent ha establert que “la suspensió del contracte, acordada per
l’administració, originarà el deure d’aquesta de indemnitzar al contractista els danys i
perjudicis causats”. I afegeix que aquesta indemnització tindrà dret a reclamar-la de
l’administració, quan la causa de la paralització de les obres sigui imputable a la
culpa de l’administració, i l’interessat porta a col·lació entre altres, per fonamentar
aquest argument la STS de 5 de juliol de 1991, on l’alt Tribunal diu que “ el principi
del risc i ventura del contractista en l’execució de la prestació pactada fallida, en els
casos en que l’administració contravé d’alguna manera el tenor del contracte,
produeix una alteració en la seva execució que provoca danys i perjudicis que aquell
no ha de suportar”.
2. I de l’escrit presentat per l’empresa Serboniu, SL es desprèn que la suspensió va ser
producte de la inviabilitat del projecte per falta de de la disponibilitat dels terrenys,
tal i com es fa constar en l’acta de comprovació del replanteig. En el sentit de que si
es coneixia que no es disposava de l’autorització de tots els propietaris per passar els
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cables de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per la seva façana, abans de
l’aixecament de l’acta, el més lògic es que no s’hagués fet cap preparatiu per la
iniciació de les obres. I per aquest motiu, tot i que l’obra estigui paralitzada, es
produeixen unes despeses addicionals a càrrec del contractista que ha de suportar
fins que es continu l’execució pactada, pel que tal sobrecost se li ha d’indemnitzar
per no provocar un desequilibri econòmic.
3. I Pel que fa als conceptes que compren la indemnització, desprès de fer una remissió
a la jurisprudència, diu que s’ha d’acudir a les disposicions reglamentaries en matèria
de contractació administrativa que regulen el pressupost d’una obra pública, pel que
considera que se li han de indemnitzar els costos directes de l’obra, els quals els
associa a despeses de personal, a raó de tres mesos de parada d’obra, els quals
ascendeixen a 9.000 euros i a despeses generals de l’obra que ascendeixen a
6.630,87 euros.
Doncs bé, sobre aquestes consideracions posades de manifest en l’escrit de reclamació
efectuat per l’empresa Serboniu, SL cal assenyalar els següents aspectes jurídics:
Primer: El primer que s’ha de dir es que en les matèries plantejades en aquest informe
entren en joc un conjunt d’institucions jurídiques que venen regulades en la secció tercera
del títol I de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP 2017), que es rubrica
dels efectes, compliment i extinció dels contractes administratius, com son el compliment, la
prorroga del termini d’execució del contracte o la suspensió del contracte. Conseqüentment
amb l’exposat es d’aplicació a aquestes institucions el TRLCSP de 2011, i es que la DT
primera de la LCSP de 2017 diu de forma expressa que “Els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als
seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de
pròrrogues, per la normativa anterior”. Doncs bé, l’entrada en vigor de la LCSP 2017 va ser
el 9 de març de 2018, i el contracte que és objecte d’aquest informe va ser formalitzat el 2
de novembre de 2017.
Segon: Tal com s’ha esmentat en la part dels antecedents, l’empresa contractista presenta
el seu primer escrit en data 24/05/2018. El contracte, es formalitza en data de en data
02/11/2017, entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil SERBONIU. El termini d’execució
de les obres es va fixar en 3 mesos el còmput del qual s’havia d’iniciar a partir de la data del
lliurament de l’Acta de comprovació del Replantejament, sempre i quan hagués estat
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball. En la data 06/11/2017, fou
signada l’Acta de comprovació del replantejament de les obres, en la que també es va posar
de manifest, en el que aquí interessa, el següent: “que s’estableix el termini d’execució de
les obres en 3 mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta”.
En la data 06/11/2017, fou aprovat el Pla de Seguretat i salut de les obres per mitjà del
Decret de l’Alcaldia 360/2017, el quan fou notificat al contractista SERBONIU, SL en la data
08/11/2019. De l’exposat es desprèn que el termini de tres mesos d’execució del contracte
comença a comptar des del dia 9 de novembre de 2017 i conseqüentment, s’hauria d’haver
finalitzat en data de 9 febrer de 2018.
Per tant, la primera reflexió jurídica que cal fer al respecte, es que documentalment el
primer requeriment que es fa a l’Ajuntament de Mollerussa es de 24 de maig de 2018, tres
mesos i quinze dies després que finalitzes el termini d’execució del contracte d’obres, que
recordem hauria d’haver estat el 9 de febrer de 2018.
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Al respecte, l’article 193.1 de la LCSP 2017 i l’art 2012.2 del TRLCSP de 2011 diuen que el
contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
Per la seva part, s’ha de dir que “l’article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques (en endavant RLCSP de 2001), diu que:
La petició de pròrroga per part del contractista ha de tenir lloc en el termini màxim de quinze
dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons per les
quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als
efectes que l'Administració pugui resoldre oportunament, i sempre abans que finalitzi el
termini d'execució del contracte, sobre la pròrroga, sens perjudici que una vegada
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut.
Si la petició del contractista es formula l'últim mes d'execució del contracte, l'Administració
ha d'emetre resolució sobre la petició abans dels quinze dies següents a l'acabament
d'aquest. Durant aquest termini de quinze dies, no pot continuar l'execució del contracte, el
qual es considera extingit el dia en què expiri el termini previst si l'Administració denega la
pròrroga sol·licitada, o no n'emet resolució.
En cas que el contractista no sol·liciti la pròrroga en el termini abans assenyalat, s'entén que
renuncia al seu dret, i l'Administració queda facultada per concedir, dins del mes últim del
termini d'execució, la pròrroga que consideri convenient, amb imposició, si és procedent, de
les penalitats que estableix l'article 95.3 de la Llei o, si s'escau, les que constin en el plec de
clàusules administratives particulars, llevat que consideri més aconsellable esperar que
finalitzi el termini per procedir a la resolució del contracte.
De l’exposat es pot concloure que el contractista hauria d’haver finalitzat l’execució del
contracte el 9 de febrer de 2018, o en el seu cas haver posat de manifest a l’Ajuntament de
Mollerussa els motius pels que no es podia complir el termini d’execució del contracte abans
de la finalització del termini d’execució del mateix, es a dir, abans del dia 9 de febrer de
2018, i sol·licitar la oportuna prorroga del termini d’execució del contracte abans de
l’esmentat termini, i no posa de manifest les dificultat que tenia per executar-lo fins passats
tres mesos i quinze dies des de la finalització del termini pactat, pel que de conformitat amb
l’establert a l’article 100 del RLCSP de 2001 s’entén que el contractista renunciava al seu dret
a sol·licitar prorroga del contracte, pel que l’ajuntament, atesa la manca de sol·licitut de
prorroga del termini d’execució de les obres estava facultat per resoldre el contracte, amb les
conseqüències que això suposa, com es la incautació de la garantia definitiva de l’obra.
Però l’Ajuntament no va procedir a resoldre el contracte, sinó que el mateix s’extingeix pel
seu compliment amb l’execució de la totalitat de les obres per part del contractista,
conseqüentment, seguint la Sentencia del Tribunal Suprem de tres de desembre de 1984,
l’Ajuntament ha atorgat una pròrroga tàcita, ja que el tenor literal de la Sentencia es el
següent “... la Administración puede conceder por sí dicha prórroga, con imposición si
procede de las penalidades previstas u optar por resolver el contrato una vez fenecido el
plazo inicial, de cuya dualidad de posibilidades, al no instar oportunamente dicha resolución,
indudablemente optó, al menos presuntivamente, por aceptar que la terminación de los
trabajos se produjera fuera del tiempo previsto, dando así lugar al otorgamiento de una
prórroga tácita, considerada como vàlida por (deducida de la propia conducta de la
Administración) las sentencias de este Alto Tribunal de 4 de mayo de 1963, 23 de junio de
1978 y 31 de marzo y 21 de junio de 1980”.
Però aprofundint més en aquest assumpte, s’hi ha d’afegir que el Plec de clàusules
administratives particulars que van regir la contractació de les obres objecte d’aquest
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informe, fixava com a termini d’execució de les obres, en la seva clàusula 9, el termini de 5
mesos, i el plec de prescripcions tècniques fixava com a criteri d’adjudicació la reducció del
termini d’execució. Al respecte Serboniu SL, va presentar la seva oferta amb una reducció
del termini d’execució de les obres, fixant-se el mateix com s’ha comentat en 3 mesos,
aquest fet va comportar que a l’empresa Serboniu, SL se li atorgués la puntuació màxima
pel que feia referencia al criteri d’adjudicació relatiu termini d’execució, en concret 12 punts.
Doncs bé, l’incompliment d’aquest termini sense causa justificada, dona lloc a la vulneració,
no solament de l’establert en el PCAP i en el Plec de prescripcions tècniques, sinó també als
principis essencials de la contractació pública, i especialment el principi d’igualtat de tracte
entre tots els licitadors previst a l’article 1 de la LCSP.
En conseqüència des dels serveis encarregats de l’execució d’obra objecte d’aquest informe
s’hauria d’haver estat més estricte en el compliment del termini del contracte amb el
contractista, o almenys posar de manifest les circumstàncies que impedien l’execució del
contracte dins del termini pactat. Cal recordar que l’interessat contractista no efectua la
sol·licitud de pròrroga dins del termini d’execució del contracte ni molt menys prova, (dins de
l’esmentat termini, ja que la comunicació que al respecte es fa a l’Ajuntament porta data tres
mesos i mig desprès des de que les obres haurien d’haver finalitzat) en quina mesura i
proporció el retràs es imputable a la causa relativa a la manca d’autorització d’un dels
propietaris de deixar passar el cablejat de la instal·lació elèctrica per la seva façana.
Tercer: En Tercer lloc, s’ha de dir que els articles 236 del la LCSP de 2017 i 126 del TRLCSP
2011 disposen que un cop aprovat el projecte i prèviament a l’aprovació de l’expedient de
contractació de l’obra, se n’ha d’efectuar el replantejament, el qual consisteix a:
1. Comprovar la realitat geomètrica de l’obra, es a dir comprovar la viabilitat del
projecte
2. Comprovar la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal.
Per la seva part, l’article 237 de la LCSP de 2017 i 229 del TRLCSP 2011 expressament diuen
que “L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del
replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte, que no
pot ser superior a un mes des de la data de la formalització llevat dels casos excepcionals
justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres ha d’efectuar, en presència
del contractista, la comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, estendre
acta del resultat, que ha de ser signada per les dues parts interessades, i remetre’n un
exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte”.
D’altra banda s’ha de destacar que no es el mateix el replanteig del projecte
comprovació del replanteig així:
•

•

que la

El replanteig del projecte es un requisit indispensable que l’ha d’efectuar
l’administració contractant una vegada aprovat el projecte de l’obra i prèviament a la
tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, es a dir, es una actuació unilateral
de l’administració contractant anterior a la iniciació de la licitació de l’obra i que
consisteix en comprovar com he comentat la realitat geomètrica de l’obra i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal
La comprovació del replanteig, al contrari, té lloc un cop perfeccionat el contracte, i
té per finalitat comprovar aquell replanteig del projecte fet prèviament per
l’administració de forma unilateral, i en aquesta comprovació, a part de
l’administració hi ha d’estar present el contractista , el qual pot al·legar el que
consideri oportú sobre la viabilitat o no del projecte, aixecant-se acta del que s’ha
fet.
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D’acord amb el que estableix l’article 139 del RLCSP de 2001, la comprovació del replanteig a
què es refereix l'article 142 de la llei (actual art 237 LCSP) se subjecta a un conjunt de
regles, destacant de les mateixes la següent:
2a. Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri, a judici del director de l'obra i
sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del
projecte, aquell ha de donar l'autorització per iniciar-les, aspecte que s'ha de fer constar
explícitament en l'acta que s'estengui. D'aquesta autorització queda notificat el contractista
pel fet de subscriure-la, i el termini d'execució de les obres comença a comptar l'endemà de
la signatura de l'acta.
Al respecte també s’ha de constatar que la STS de 9 de desembre de 2004, diu sobre l’acta
de comprovació del replanteig que:
•

•

•
•

“Del citado articulado queda claro que el contrato de obras se llevará a término si no
se hacen reservas al proyecto o si estas son rechazadas por la Administración al
reputarlas infundadas.
Es en tal momento en que se confronta el proyecto sobre el terreno en que se prevé
la ejecución del citado contrato, es decir que se pasa de la teoría documentada sobre
un papel a su comprobación sobre la realidad material para, en su caso, solucionar
los errores materiales subsanables que pudiera contener el proyecto elaborado por la
Administración o poner de relieve aquellos que en razón a su gran entidad pudieran
conducir a la resolución del contrato.
La suspensión del inicio de las obras sólo tendrá lugar cuando se ponga en evidencia
en tal acto la inviabilidad del proyecto por razones fundadas.
Significa, por lo tanto, que no efectuada oposición alguna en tal momento a la
viabilidad del proyecto, es improsperable realizarla posteriormente respecto de
hechos o de planteamiento técnicos cuyo conocimiento era posible en tal fase”.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa, en l’acta de comprovació del replanteig de les obres
objecte d’aquest informe, si be es cert que en la mateixa es fa constar per la direcció
facultativa que les obres definides al projecte son realitzables i no existeixen impediments o
servituds aparents no considerades que puguin afectar-les, i que el contractista no va
efectuar cap oposició en aquell moment, també ho es que tal com fonamenta l’interessat en
el seu escrit, si l’obra pateix un retard per circumstàncies alienes al contractista posades de
manifest en l’acta de comprovació del replanteig i acceptades per la direcció facultativa,
aquest retard pot identificar-se com una suspensió de l’obra, produïda de fet i per causes no
imputables al contractista, que ha de determinar el seu dret a la indemnització dels
prejudicis ocasionats, i porta a col·lació la STS de 18 de maig de 2009.
En aquest sentit s’ha de dir que És cert que no es disposava de l’autorització de tots els
propietaris per passar els cables de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per la seva façana.
Respecte a aquests cables de la instal·lació elèctrica, dir que tenen la consideració jurídica de
servitud legal, i es que l’article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric
diu que “1. La servitud de pas d'energia elèctrica tindrà la consideració de servitud legal,
gravarà els béns aliens en la forma i amb l'abast que es determinen en la present llei i es
regirà pel que disposa la mateixa, en les seves disposicions de desenvolupament i en la
legislació esmentada a l'article anterior, així com en la legislació especial aplicable”.
En relació a la col·locació dels cables de la instal·lació elèctrica en façanes, atesa l'oposició
del veí, no hi hauria una altra solució que acudir a un procediment expropiatori, destacant
en aquest punt, que atès que la instal·lació elèctrica es trobava al mateix projecte de les
obres, d’acord amb l’article 235.3 del DL 2/2003 pel que s’aprova la el TRLMRLC,
l'aprovació dels projectes d'obres porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat
d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l'efecte d'expropiació forçosa.
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En conseqüència, en el moment d’efectuar el replanteig del projecte s’hauria d’haver disposat
o be de l’autorització del senyor R., o be de l’acta d’ocupació i si s’escau de pagament prèvia
tramitació del expedient expropiatori.
Quart. La suspensió del contracte. Actualment la suspensió del contracte, té una regulació
expressa i plena en la LCSP de 2017, en concret, al seu article 208, el qual, si be es cert que
d’acord amb la DT primera, ap. segon de la mateixa Llei, es d’aplicació als efectes i
compliment dels contractes adjudicats amb posterioritat a la LCSP, per tant al 9 de març de
2018, i no es el cas, si que estableix una sèrie de conceptes aclaridors que serveixen per
respondre les qüestions plantejades en el cas, ja que l’anterior normativa era molt reduïda,
ja que el TRLCSP de 2011, únicament deia que:
Artículo 220. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.
L’article 208 LCSP de 2017, expressament diu el següent:
1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del
que disposa l’article 198.5, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en
la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en
l’execució d’aquell.
2. Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles següents:
a) Llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi una altra cosa, l’abonament esmentat
només ha de comprendre, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti fefaentment la seva
realitat, efectivitat i import, els conceptes següents:
1r. Despeses per manteniment de la garantia definitiva.
2n. Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que el contractista
tingui concertats per a l’execució del contracte en el moment d’iniciar-se la suspensió.
3r. Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte
durant el període de suspensió.
4t. Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el
contractista acrediti que aquests mitjans no es van poder utilitzar per a altres fins diferents
de l’execució del contracte suspès.
5è. Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d’haver executat el contractista
durant el període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de treball o
el mateix contracte.
6è. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites pel contractista
previstes en el plec de clàusules administratives vinculades a l’objecte del contracte.
b) Només s’han d’indemnitzar els períodes de suspensió que estiguin documentats en l’acta
corresponent. El contractista pot demanar que s’estengui l’acta esmentada. Si l’Administració
no respon a aquesta sol·licitud, s’entén, llevat que hi hagi una prova en contra, que s’ha
iniciat la suspensió en la data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud.
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c) El dret a reclamar prescriu al cap d’un any comptat des que el contractista rebi l’ordre de
reprendre l’execució del contracte.
D’aquests preceptes, (tant el de la LCSP de 2017, com el del TRLCSP de 2011), s’ha de
destacar en el que aquí importa, i aplicable al cas que ens ocupa que, com a regla general si
l’administració acorda la suspensió del contracte s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a
sol·licitud del contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat
i la situació de fet en l’execució d’aquell, i no consta a l’expedient que aquesta acta s’hagi
estès. No obstant, l’article 208 de la LCSP de 2017 afegeix que “Només s’han d’indemnitzar
els períodes de suspensió que estiguin documentats en l’acta corresponent, però continua
dient que “el contractista pot demanar que s’estengui l’acta esmentada. Si l’Administració no
respon a aquesta sol·licitud, s’entén, llevat que hi hagi una prova en contra, que s’ha iniciat
la suspensió en la data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud”.
Però com s’ha comentat aquest article 208 de la LCSP, no es d’aplicació, sinó que d’acord
amb la DT primera de la LCSP de 2017, el regim aplicable es el previst a l’article 220 del
TRLCSP de 2011 el qual ja ha estat transcrit en el primer punt, del que es desprèn únicament
que “Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació
del que disposa l’article 216, s’ha d’estendre una acta, en la qual s’han de consignar les
circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució d’aquell”.
Al que cal afegir, que l’article 103 del RLCSP del 2001, diu que “L'acta de suspensió a què es
refereix l'article 102 de la Llei, l'ha de signar un representant de l'òrgan de contractació i el
contractista, i s'ha d'estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l'endemà
del dia en què s'acordi la suspensió” i afegeix que “En el contracte d'obres l'acta a què es
refereix l'apartat anterior també l'ha de signar el director de l'obra, i s'hi ha d'adjuntar com a
annex, en relació amb la part o les parts suspeses, el mesurament de l'obra executada i els
materials proveïts a peu d'obra utilitzables exclusivament en aquestes. L'annex esmentat
s'ha d'incorporar en el termini màxim de deu dies hàbils d'acord amb la regla de còmput que
estableix l'apartat anterior, prorrogable excepcionalment fins a un mes, tenint en compte la
complexitat de les tasques que inclou.”
Per tant, de la lectura d’aquests preceptes vigents, es podria concloure que per que sorgís el
dret a indemnització es necessària l’acta esmentada i que aquesta fos signada per la direcció
facultativa i el contractista, tant mateix, com posa de manifest l’interessat en el seu escrit,
que porta a col·lació la STS de 27 de gener de 1989, de la qual es desprèn que
l’administració no es pot emparar, per tal d’intentar evitar el pagament de la indemnització
en un escrupolós formalisme, com es l’omissió de plasmar en un document la suspensió.
Però en el cas que ens ocupa s’haurà de respectar en tot cas el principi de proporcionalitat i
d’equilibri econòmic del contracte, i es que si be es cert l’esmentat anteriorment, (que no es
disposava de l’autorització de tots els propietaris per passar els cables de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió per la seva façana), una altra cosa es que la causa de la suspensió
sigui única i exclusivament la manca de disposició dels terrenys, ja que clarament es
determina en l'acta de replanteig, que la major part dels mateixos estaven a disposició del
contractista, i tal com acredita l’empresa interessada només va mancar l’autorització d’un
dels propietaris per permetre passar el cablejat de la instal·lació elèctrica per la seva façana,
per tant estaven a disposició del contractista la totalitat dels terrenys necessaris per
l’execució de l’obra llevat de l’autorització del propietari esmentat. Però es que a més cal
tenir en compte, com s’ha comentat, que el termini inicial de les obres era de tres mesos, i
tal com s’ha posat de manifest en l’escrit de l’interessat, i en les dates de les certificacions,
l’obra va durar onze mesos, pel que en la causa del retard i la presumpta suspensió hi
podrien haver influït altres circumstàncies alienes a la manca d’autorització d’un propietari
per permetre passar el cablejat elèctric en la seva façana. I es que com afirma el TS en la
seva sentencia de 18 de juny de 2012, en FD 8e “Otra cosa es que la causa de las prorrogas
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( en el cas que ens ocupa, la suspensió de les obres) sea exclusivamente la falta de
disposición de los terrenos, pues claramente se determina en el acta de replanteo, que la
mayor parte de los mismos estaba a disposición del contratista, y solo algunos estaban en
tramite de expropiación, por lo que el recurrente debió haber concretado y probado en que
medida y proporción el retraso era imputable a esta causa, sin que ahora en casación pueda
esta Sala revisar la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia.”
Però si aprofundim més en la qüestió, el TS en la seva sentencia de 18 de febrer de 2014, en
la que es planteja un cas similar al que es objecte d’aquest informe, diu que “y en cuanto a
la dilación derivada de la falta de las expropiaciones, (en el nostre cas seria la manca
d’autorització d’un dels propietaris per per la instal·lació del cablejat electric en la seva
façana) la dilación de las expropiaciones no supuso paralización de la obra, que se siguió
realizando en terrenos no afectados por tal causa, afectó solo a una parte de los terrenos. En
tales circunstancias de infracción de los preceptos alegados en el motivo carece de base”.
Doncs bé, en el cas que ens ocupa, com s’ha comentat, i també es posava de manifest en
l’acta de comprovació del replanteig, si be era cert que no es disposava de l’autorització d’un
dels propietaris per passar el cablejat elèctric per la seva façana, també ho era el fet de que
es disposava de la resta de terrenys i autoritzacions necessàries per executar l’obra, pel que
es podria haver continuat executant obres per un altra part no afectada per aquesta
circumstància. No obstant, val a dir, que la resposta a aquest plantejament cal buscar-la en
la direcció facultativa de les obres, la qual hauria de donar resposta a les següents
qüestions:
-

-

-

Si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el cable elèctric
per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i conseqüentment si el
contractista hagués pogut continuar executant altres partides del projecte o no.
En cas, que la qüestió anterior tingués una resposta negativa, si no hi havia cap
alternativa provisional que des del punt de vista tècnic hagués permès continuar amb
l’execució de les obres fins a l’obtenció de l’autorització del propietari, com podria
haver estat posar algun pal o altre suport provisional per on subjectar el cablejat.
I en el cas que aquesta darrera qüestió fos negativa, si el retràs en l’execució de les
obres i també la presumpta suspensió de les mateixes es imputable única i
exclusivament a la manca d’autorització d’aquell propietari per permetre passar el
seu cablejat elèctric per la seva pacana.

Cinquè. Pel que fa als conceptes indemnitzatoris reclamats per Serboniu SL, sense perjudici
de l’exposat, es necessari efectuar les següents consideracions:
1) L’interessat en el seu escrit de reclamació, posa de relleu que “la vigent regulació (
referint-se al art 203.1 de la Llei 30/2007, així com els preceptes anteriors que
regien sobre aquesta matèria, condicionen la indemnització a l’existència de
perjudicis efectivament soferts, exigència que ha de subjectar-se al igual que
succeeix en la resta de indemnitzacions degudes al contractista per incompliments
contractuals o altres circumstàncies imputables a l’administració, als criteris generals
que la doctrina jurisprudencial estableix per al requisit de l’efectivitat del dany a
l’efecte de la responsabilitat patrimonial de l’Administració. I afegeix que la doctrina
jurisprudencial estima que els conceptes que s’han de integrar en la indemnització,
s’identifiquen en principi amb els elements que es prenen en consideració per
determinar el pressupost de l’obra, pel que, l’interessat contractista considera que
s’ha d’acudir a les disposicions reglamentaries en matèria de contractació que
regulen el pressupost d’una obra pública, i en base a l’exposat, inclou dins de la
indemnització sol·licitada els següents conceptes:
a) Cost directe del personal relacionat amb l’obra: 9.000 euros
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-

Cap d’obra 20%, que es correspon a una indemnització de 3.000 euros
Cap de producció 50%, que es correspon a una indemnització de 6.000 euros

b) Despeses generals de l’obra: 6.630,87
Per tant el total de la indemnització sol·licitada ascendeix a 15.630,87
2) Al respecte cal dir el següent
L’empresa fa referencia a la normativa anterior a la nova LCSP de 2017, en concret
es refereix a l’article 203 de la LCSP de 2007, aquest article, com el seu successor (
art 220 del TRLCSP de 2011) expressament deien que:
Artículo 203. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 200, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.
Però com ja s’ha comentat, actualment la suspensió del contracte, té una regulació expressa
i plena en la LCSP de 2017, en concret, al seu article 208, i el mateix efectua una relació
“numerus clausus” dels conceptes indemnitzatoris, quan diu que “l’abonament esmentat
només ha de comprendre, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti fefaentment la seva
realitat, efectivitat i import, els conceptes següents....//. I entre els descrit, no hi figuren les
despeses generals. No obstant, com s’ha comentat, “ut supra” d’acord amb la DT primera,
ap. segon de la LCSP de 2017, la mateixa es d’aplicació als efectes i compliment dels
contractes adjudicats amb posterioritat a la LCSP, per tant al 9 de març de 2018, i no es el
cas, pel que ens hem de remetre al que estableix la normativa anterior, la qual com hem vist
no fixa una relació “numerus clausus” dels conceptes indemnitzables en els casos de
suspensió del contracte, sinó que es remet a un concepte jurídic indeterminat per la
determinació de la indemnització, que es “daños y perjuicios efectivamente sufridos por
éste”. Conseqüentment, val a dir que si be es cert que l’actual LCSP no estableix les
despeses generals com un concepte indemnitzable, la jurisprudència que va interpretar
aquest concepte, si que l’ha reconegut en alguns casos, com es el cas de la STS de 2 d’abril
de 2008 que confirma una SAD, sempre que estiguessin degudament acreditats els danys
efectius. En el cas que ens ocupa, l’interessat, si que efectua una justificació dels dany que
ha patit en concepte de despeses generals, però tal com apunta el mateix interessat, en el
seu escrit, que porta a col·lació la STSJ de Madrid de 23 de juliol de 2009 “el càlcul d’aquest
concepte en períodes de suspensió ha de esser especialment rigorós, atès que aquestes
despeses no son les mateixes que en un període d’activitat, i en conseqüència la seva
determinació no pot efectuar-se en els mateixos termes que quan es tracta d’elaborar el
pressupost”. Doncs be, l’interessat, en el seu escrit de reclamació fa referencia als següents
conceptes per determinar la indemnització per despeses generals de l’empresa:
-

En primer lloc a la facturació total anual de l’empresa durant l’exercici 2018, que
ascendeix 2.481.291,96 euros
En segon lloc diu que la facturació de l’empresa per l’obra objecte d’aquest
informe ha estat de 159.805,09 euros, que representa un percentatge del 6,44%
respecte del total de la seva facturació durant l’any 2018.
L’empresa també exposa que les seves despeses generals anuals durant l’exercici
2018 han estat de 377.534,80
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Doncs bÉ, l’empresa el que fa es aplicar el percentatge del 6,44% que es correspon a la
facturació que segons l’empresa ha tingut per l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat
de les seves despeses generals, donant com a resultat la quantia de 24.313,24 euros, i
aquesta quantitat la divideix pels 11 mesos que segons ella ha durat l’obra, el que dona
coma resultat 2.210,29. I aquesta quantitat la multiplica pel període que segons la mateixa
empresa ha estat suspesa l’obra, ( tres mesos), essent el total de la indemnització per
aquest concepte 6.630,87.
Per tant, l’empresa a l’hora de calcular la indemnització per despeses generals no ha tingut
en compte com ella mateixa determina “que aquestes despeses no son les mateixes que en
un període d’activitat, i en conseqüència la seva determinació no pot efectuar-se en els
mateixos termes que quan es tracta d’elaborar el pressupost”. En conseqüència en l’escrit
presentat per l’empresa SERBONIU hi hauria d’haver existit una anàlisi comparatiu de les
despeses generals en un període d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que
les obres estan suspeses.
Alhora, cal tenir present també que el Consell d’Estat, en el seu Dictamen 894/2014 de 30
d’octubre de 2014, expressament diu que “En fin, respecto de los llamados gastos generales,
de acuerdo con el criterio expuesto por el Consejo de Estado en sus dictámenes 37 y 2.016
de 2006, o, más recientemente 775/2012, de 20 de septiembre o 684/2013, de 10 de
octubre, tales gastos "pueden y deben ser indemnizados si se producen, pero ha de
acreditarse su realidad, efectividad e importe, sin que sea dable ni presumir su existencia ni
determinar su importe mediante un porcentaje del presupuesto de ejecución material, puesto
que la Ley es tajante al exigir que se trate de daños <<efectivamente sufridos>>".
Doncs bÉ, l’empresa interessada el que fa, com s’ha comentat es aplicar un percentatge del
6,44% sobre la totalitat de les seves despeses generals, però no acredita la seva realitat, es
a dir la seva individualització respecte a l’obra concreta.
I en aquest sentit, s’ha de tenir present que l’interessat en el seu escrit diu en el punt 3.2
CERTIFICACIONS, el següent:
Seguidament es resumeix les caràtules de totes les certificacions efectuades:
Nº CERTIFICACIÓ MES DATA FIRMA
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació

1
2
3
4
5
6
7
8

Novembre 2017 29/11/2017
Desembre 2017 29/12/2017
Gener 2018 29/01/2018
Febrer 2018 28/02/2018
Març 2018 29/03/2018
Abril 2018 29/04/2018
Maig 2018 29/05/2018
Setembre 2018 30/09/2018

Es pot comprovar com entre la certificació 7 i 8 transcorren 3 mesos sense certificar, al qual
s’atribueixen a l’aturada d’obra, avisada en les 2 instancies entrades a l’Ajuntament (indicat
en punt anterior “3.1.‐DADES I TRÀMITS”).”
Doncs bé, tal com posa de manifest l’interessat, fins a la certificació núm. 7, l’execució del
contracte no havia estat suspès, i fins a la data d’aquesta certificació l’import ja certificat
ascendia a 189.793,59, quedant només per certificar l’import de 3.570,57 euros, destacant
que en cadascuna de les certificacions ja s’ha carregat la part proporcional de les despeses

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

generals de l’empresa previstes al projecte, quedant únicament per imputar les despeses
generals corresponents a les partides pendents d’executar, que ascendeixen a 3.570,57
euros, pel que es necessari que l’interessat acrediti la seva realitat i efectivitat d’una forma
més exhaustiva sense que sigui admissible la simple aplicació d’un percentatge sobre la
totalitat de les despeses generals que l’empresa ha tingut per la seva activitat en l’exercici
2018. I es que si insistim en el plantejament que porta a col·lació el mateix interessat el
càlcul d’aquest concepte en períodes de suspensió ha de esser especialment rigorós,
principalment per garantir el manteniment del principi de proporcionalitat i equilibri econòmic
del contracte.
Però es que aprofundint més en aquesta qüestió, el TS en la seva sentencia de data 18 de
febrer de 2014, esmentada “ ut supra “, diu que para que “el planteamiento de la recurrente
pudiera aceptarse en los términos que lo plantea, dicha causa de dilación debiera haver
afectado a la totalidad de la obra, però no fue el caso /.../, si no que solo afectó a una parte
de la obra, permitiendo que los trabajos continuaran en el resto del espacio disponible.
Resulta así inacceptable incluir ese sumando en la suma temporal global sobre la que se basa
la imputación del retraso en cuanto al presupuesto de la indemnización solicitada /.../.
Rechazado pues el planteamiento temporal de la globalidad, resulta ya inacceptable la
reclamación de perjuicios que se asienta sobre ella, que responde en realidad a cálculos
teóricos y no a una demostración efectiva de daños causados”.
I l’esmentada STS de 18 de febrer de 2014 també diu que ” habida cuenta de que la parte de
obra pactada para la anualidad de 2005, ( en el cas que ens ocupa del 1 de novembre al 7 de
maig de 2018, que es correspont amb l’interval temporal en que s’executen les obres
incloses en les set primeres certificacions) en cuya anualidad se integran los cinco primeros
meses del contrato, se ejecutó en su totalidad y se cobró según lo pactado, el retraso en el
inicio de la obra, (que, por lo demás no dio lugar a protesta alguna del contratista, cual, en
su caso procediera, lo que indica que lo consintió) resulta inoperante para poder fundar en él
un incumplimiento del art. 102.2 RD Legislativo 2/2000 y una causa de producción de unos
daños y perjuicios efectivos.
I pel que fa a les despeses salarials del personal, aquestes si son indemnitzables tant d’acord
amb la Llei actual com en la jurisprudència anterior però tal com es diu en l’article 208,
sempre que “necessàriament hagin de quedar adscrits al contracte durant el període de
suspensió”. Doncs be, en la reclamació es fa un fraccionament de la dedicació tant del cap
d’obra com del cap de producció a l’obra objecte del contracte , a raó del 20% el primer i
50% el segon, però sense que es justifiqui per que aquest personal ha de quedar
necessàriament adscrit a l’obra.
Per tant, davant la manca d’una anàlisi comparatiu de les despeses generals en un període
d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que les obres estan suspeses;
rebutjat el plantejament de la referència a un percentatge (el percentatge del 6,44% que es
correspon a la facturació que segons l’empresa ha tingut per l’obra objecte d’aquest informe
, a la totalitat de les seves despeses generals); i davant també de la manca de justificació de
la necessitat del personal adscrit a l’obra, resulta ja inacceptable la reclamació de perjudicis
que es fonamenti en aquelles, que respon en realitat a càlculs teòrics i no a una demostració
efectiva de danys causats.
CONCLUSIÓ:
Atès que l’ajuntament no va procedir a resoldre el contracte del PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1 , amb el contractista Serboniu, SL si no que el
mateix s’extingeix pel seu compliment amb l’execució de la totalitat de les obres per part del
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contractista, conseqüentment, seguin la Sentencia del Tribunal Suprem de tres de desembre
de 1984, l’Ajuntament ha atorgat una pròrroga tàcita del mateix.
La direcció facultativa de les obres, hauria de donar resposta a les següents qüestions:
-

-

-

Si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el cable elèctric
per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i conseqüentment si el
contractista hagués pogut continuar executant altres partides del projecte o no.
En cas, que la qüestió anterior tingués una resposta negativa, si no hi havia cap
alternativa provisional que des del punt de vista tècnic hagués permès continuar amb
l’execució de les obres fins a l’obtenció de l’autorització del propietari, com podria
haver estat posar algun pal o altre suport provisional per on subjectar el cablejat,
I en el cas que aquesta darrera qüestió fos negativa, si el retràs en l’execució de les
obres i també la presumpta suspensió de les mateixes es imputable única i
exclusivament a la manca d’autorització d’aquell propietari per permetre passar el
seu cablejat elèctric per la seva pacana.

Davant la manca d’una anàlisi comparatiu de les despeses generals en un període d’activitat
en relació amb un altre en que no n’hi ha per que les obres estan suspeses; rebutjat el
plantejament de la referència a un percentatge (el percentatge del 6,44% que es correspon a
la facturació que segons l’empresa ha tingut per l’obra objecte d’aquest informe , a la
totalitat de les seves despeses generals); i davant també de manca de justificació de la
necessitat del personal adscrit a l’obra, resulta ja inacceptable la reclamació de perjudicis
que es fonamenti en aquelles, que respon en realitat a càlculs teòrics i no a una demostració
efectiva de danys causats"
SEGON: En la reclamació, l’empresa Serboniu també diu literalment: “ que en l’obra
“EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ
DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE
BARRIS FASE 1. EXP. 14/2017.”, Serboniu no va certificar les feines executades de neteja de
tuberies existents en el carrer 11 de Setembre.
Dites feines varen consistir en l’extracció de graves contaminades existents dins del col∙lector
que transcorria pel carrer 11 de Setembre. DO i Ajuntament sempre varen estar al corrent
d’aquestes feines. El residu sortint era existent a l’execució de l’obra, no essent imputable a
les feines executades per Serboniu. Seguidament s’ajunta les factures del cost repercutit a
Serboniu de les feines d’extracció i neteja dels col·lectors de l’obra D’URBANITZACIÓ DELS
CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS
FASE 1. EXP. 14/2017.
Es resumeix en els imports següents:
FACTURA CONCEPTE DATA IMPORT
180763 Neteja carrer ciutat de lleida 19/04/2018 385,00
180764 Desplaçament i neteja colector carrer 11 setembre 17/04/2018 650,00
180764 Desplaçament i neteja colector carrer 11 setembre 19/04/2018 650,00
180764 Desplaçament i neteja colector carrer 11 setembre 17/04/2018 450,00
180765 Gestió residus carrer 11 setembre 17/04/2018 297,49
180765 Gestió residus carrer 11 setembre 19/04/2018 328,50
TOTAL 2.760,99
Serboniu indica que l’import reclamat per feines no certificades ascendeix 2.761,00 euros
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Al respecte en l’informe que en data de 26 de novembre de 2019 va emetre l’arquitecte del
Consell Comarcal actuant en funcions de tècnic municipal el Sr.CG, esmentat en els
antecedents, el mateix diu que expressament que:
“7. Finalment, volem fer constar que pel que fa a les obres d’urbanització dels carrers Ciutat
de Lleida i Onze de setembre, la reclamació inclou un concepte referent a obres realitzades i
no certificades consistents en la neteja de la claveguera existent al carrer Onze de setembre.
Es tracta d’uns treballs que va ser necessari realitzar amb caràcter previ a l’execució de les
obres del projecte, ja que la constructora va assabentar a l’Ajuntament que aquesta
claveguera estava parcialment obstruïda per una gran quantitat de residus sòlids, en la seva
majoria graves que procedents de la resta de la xarxa. Un cop verificat els fets, els
l’Ajuntament va ordenar a la constructora que procedís a retirar els residus.
Per tal d’abonar a la constructora el import dels treballs realitzats, és va plantejar que es
farien les gestions oportunes per tal que el seu cost fos assumit per SOREA a càrrec del
conveni que té amb l’Ajuntament pel manteniment i la realització d’obres de millora de la
xarxa de sanejament.
Segons consta a la reclamació de SERBONIU aquesta darrera qüestió no està encara resolta i
a dia d’avui encara resta pendent l’abonament de les obres per una quantitat de 2.760,99 €,
qüestió que caldria resoldre”
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Desestimar la reclamació de perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per
les obres D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS CIUTAT DE LLEIDA I ONZE DE SETEMBRE DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, ja que la mateixa respon a càlculs teòrics i no
a una demostració efectiva de danys causats, ja que, no existeix un anàlisi comparatiu de les
despeses generals en un període d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que
les obres estan suspeses; per que es basa en la simple aplicació d’un percentatge (el
percentatge del 6,44% que es correspon a la facturació que segons l’empresa ha tingut per
l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat de les seves despeses generals); i per que no
existeix una justificació de la necessitat de mantenir el personal adscrit a l’obra que al·lega.
Segon: Reconeixer a l’empresa serboniu S.L l’obligació de satisfer la quantitat de 2.760,99 €
en concepte de neteja de residus de la claveguera existent al Carrer onze de setembre.
Tercer: Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres i al l’arquitecte del
Consell Comarcal actuant en funcions de tècnic municipal el Sr.CG.
Quart: Comunicar el present acord als serveis de intervenció de l’Ajuntament de Mollerussa
Cinquè: Notificar el present acord a la l’empresa Serboniu SL amb el peu de recurs
pertinent.
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: SUBSTITUCIÓ
DE LES CABINES ACTUALS DELS VESTIDORS INDIVIDUALS DE LA PISCINA
COBERTA MUNICIPAL.

L’objecte de la present contractació és la substitució de les cabines actuals dels vestidors
individuals de la piscina coberta municipal.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
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44211110-6 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2019, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del subministrament
per part de l’empresa STAFF SEDÓ, SL amb el CIF: B-60383296, la qual disposa de la
capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte
del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte la
SUBSTITUCIÓ DE LES CABINES ACTUALS DELS VESTIDORS INDIVIDUALS DE LA
PISCINA COBERTA MUNICIPAL.
Simultàniament, aprovar la despesa que comportarà l’execució del contracte a càrrec del
vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT a favor de l’empresa
STAFF SEDÓ, SL amb el CIF: B-60383296, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:

Preu del contracte: 10.054,83 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini de lliurament:



El lliurament i la instal.lació dels béns es durà a terme durant l’anualitat 2020, en
la/es data/es que determinaran els Serveis municipals compentents, per tal de no
interferir en el funcionament de les instal.lacions de l’equipament.
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.
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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.”
6.

CERTIFICACIÓ NÚM. 5 I FINAL D’OBRA EXECUTADA
CATALUNYA. PLA BARRIS. AM3 MEMÒRIA” .

“REURBANITZACIÓ AV.

Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Reurbanització Av. Catalunya. Pla Barris. Am3 Memòria” .
Núm. Certificació: 5 i Final d’obra executada
Import: 16.722,44€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu la directora de l’obra Sra. Mercè Cullerè amb el
conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU.

7.

RECLAMACIÓ INDEMNITZACIÓ SERBONIU, SL PELS COSTOS DE SUSPENSIÓ
DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA
CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀBMIT PLA DE BARRIS. FASE 1.

Antecedents de fet:
I. En la data 02/11/2017, fou formalitzat entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil
SERBONIU, SL el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 1. El termini d’execució de les obres es va fixar en 3 mesos el còmput
del qual s’havia d’iniciar a partir de la data del lliurament de l’Acta de comprovació del
Replantejament, sempre i quan hagués estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i
salut en el treball.
II. En la data 06/11/2017, fou aprovat el Pla de Seguretat i salut de les obres per mitjà del
Decret de l’Alcaldia 360/2017, el quan fou notificat al contractista SERBONIU, SL en la data
08/11/2017.
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III. En la data 08/01/2018, fou signada l’Acta de comprovació del replantejament de les
obres, en la que es va posar de manifest el següent: “La conformitat amb el replantejament
que, d’acord amb l’art. 126 del TRLCSP, s’ha efectuat prèviament en els termes que estableix
la normativa vigent. Que les obres definides en el projecte son realitzables i no existeixen
impediments o servituds aparents no considerades que puguin afectar-les. Que la direcció
d’obra, d’acord amb el contractista/adjudicatari, n’autoritza el seu començament. El termini
d’execució de les obres s’estableix en TRES (3) MESOS, comptats des de l’endemà de la
signatura d’aquesta acta”.
IV. En la data 20/08/2018 es va signar l’Acta de recepció definitiva de les obres
d’urbanització dels carrers Santa Cristina i Estrella.
V. En la data 09/07/2019 (NRE 2019/12018), va tenir entrada de l’escrit presentat per part
de SERBONIU, SL de valoració de costos ocasionats per l’aturada de les esmentades obres
durant el
termini de 3 mesos i la reclamació del seu pagament.
VI. En data de 27 de novembre de 2019, es va emetre informe del secretari de l’Ajuntament
de Mollerussa, sobre la sol·licitud presentada per l’empresa Serboniu, SL en relació a les
obres del Carrer Santa Cristina i Estrella.
VII. En data de 26 de novembre de 2019 es va emetre informe del arquitecte del Consell
Comarcal actuant en funcions de tècnic municipal senyor CG.
Fonaments de dret:
PRIMER: Es reprodueixen els fonaments de dret de l’informe jurídic dels serveis de
secretaria de data 26 de novembre de 2019:
L’empresa Serboniu, SL en el seu escrit de data 9 de juliol de 2019, posa de manifest els
costos ocasionats per l’aturada de l’obra consistent en el PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 1.
En el seu escrit de reclamació, indica que en data de 24 de maig de 2018, l’empresa, va
entrar una instancia on sol·licitava actuació per part de l’Ajuntament en els permisos i
coordinació amb Endesa. De les dades que consten a secretaria, efectivament es pot
comprovar que Serboniu, SL va presentar escrit on s’especifica que en relació amb les obres
de referencia, Santa Cristina i Estrella, no poden procedir amb l’execució de les partides de
baixa tensió descrites a continuació fins que no es solucionin els següents punts:

-

FAÇANA ROMEU: es necessita el permís firmat del Sr. R., J. per poder passar el cable
per la seva façana.
ENDESA: connexió de la nova línia de baixa tensió. No es pot dur a terme fins que
estigui totalment acabada la instal·lació de línies de baixa tensió per les façanes.
PAVIMENT ADOQUI BORERA DEL DAVANT DEL PARKING: No es pot pavimentar amb
adoquins fins que ENDESA no acabi la connexió de la nova línia.
PROPOSTA DE SENYALITZACIÖ DEFINITVA DELS CARRRERS:

En data de 15 de juny de 2018, presenten novament escrit on posen de manifest que si bé
des dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa s’havia informat que el senyor R.
havia signat l’autorització, l’empresa subcontractada SAFEL, no pot executar els treball per
que el senyor R. no els va deixar realitzar.
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L’empresa Serboniu, SL en el seu escrit efectua la reclamació econòmica a l’ajuntament de
Mollerussa, en base a un seguit de consideracions, de les que interessa destacar en el que
aquí importa, i en resum el següent:
4. La legislació vigent ha establert que “la suspensió del contracte, acordada per
l’administració, originarà el deure d’aquesta de indemnitzar al contractista els danys i
perjudicis causats”. I afegeix que aquesta indemnització tindrà dret a reclamar-la de
l’administració, quan la causa de la paralització de les obres sigui imputable a la
culpa de l’administració, i l’interessat porta a col·lació entre altres, per fonamentar
aquest argument la STS de 5 de juliol de 1991, on l’alt Tribunal diu que “ el principi
del risc i ventura del contractista en l’execució de la prestació pactada fallida, en els
casos en que l’administració contravé d’alguna manera el tenor del contracte,
produeix una alteració en la seva execució que provoca danys i perjudicis que aquell
no ha de suportar”.
5. I de l’escrit presentat per l’empresa Serboniu, SL es desprèn que la suspensió va ser
producte de la inviabilitat del projecte per falta de de la disponibilitat dels terrenys,
tal i com es fa constar en l’acta de comprovació del replanteig. En el sentit de que si
es coneixia que no es disposava de l’autorització de tots els propietaris per passar els
cables de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per la seva façana, abans de
l’aixecament de l’acta, el més lògic es que no s’hagués fet cap preparatiu per la
iniciació de les obres. I per aquest motiu, tot i que l’obra estigui paralitzada, es
produeixen unes despeses addicionals a càrrec del contractista que ha de suportar
fins que es continu l’execució pactada, pel que tal sobrecost se li ha d’indemnitzar
per no provocar un desequilibri econòmic.
6. I Pel que fa als conceptes que compren la indemnització, desprès de fer una remissió
a la jurisprudència, diu que s’ha d’acudir a les disposicions reglamentaries en matèria
de contractació administrativa que regulen el pressupost d’una obra pública, pel que
considera que se li han de indemnitzar els costos directes de l’obra, els quals els
associa a despeses de personal, a raó de tres mesos de parada d’obra, els quals
ascendeixen a 9.000 euros i a despeses generals de l’obra que ascendeixen a
9.715,23 euros.
Doncs bé, sobre aquestes consideracions posades de manifest en l’escrit de reclamació
efectuat per l’empresa Serboniu, SL cal assenyalar els següents aspectes jurídics:
Primer: El primer que s’ha de dir es que en les matèries plantejades en aquest informe
entren en joc un conjunt d’institucions jurídiques que venen regulades en la secció tercera
del títol I de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP 2017), que es rubrica
dels efectes, compliment i extinció dels contractes administratius, com son el compliment, la
prorroga del termini d’execució del contracte o la suspensió del contracte. Conseqüentment
amb l’exposat es d’aplicació a aquestes institucions el TRLCSP de 2011, i es que la DT
primera de la LCSP de 2017 diu de forma expressa que “Els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regeixen, pel que fa als
seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de
pròrrogues, per la normativa anterior”. Doncs be, l’entrada en vigor de la LCSP 2017 va ser
el 9 de març de 2018, i el contracte que es objecte d’aquest informe va ser formalitzat el 2
de febrer de 2017.
Segon: Tal com s’ha esmentat en la part dels antecedents, l’empresa contractista presenta
el seu primer escrit en data 24/05/2018. El contracte, es formalitza en data de en data
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02/11/2017, entre l’Ajuntament de Mollerussa i la mercantil SERBONIU. El termini d’execució
de les obres es va fixar en 3 mesos el còmput del qual s’havia d’iniciar a partir de la data del
lliurament de l’Acta de comprovació del Replantejament, sempre i quan hagués estat
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball, el qual fou aprovat per mitjà
del Decret de l’alcaldia 360/2017, el 6/11/2017. En la data 08/01/2018, fou signada l’Acta de
comprovació del replantejament de les obres, en la que també es va posar de manifest, en el
que aquí interessa, el següent: “que s’estableix el termini d’execució de les obres en 3
mesos, comptats des de l’endemà de la signatura d’aquesta acta”.
Per tant, la primera reflexió jurídica que cal fer al respecte, es que documentalment el
primer requeriment que es fa a l’Ajuntament de Mollerussa es de 24 de maig de 2018, 1 mes
i quinze dies després que finalitzés el termini d’execució del contracte d’obres, que recordem
hauria d’haver estat el 9 d’abril de 2018.
Al respecte, l’article 193.1 de la LCSP 2017 i l’art 212.2 del TRLCSP de 2011 diuen que el
contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
Per la seva part, s’ha de dir que “l’article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques ( en endavant RLCSP de 2001), diu que:
La petició de pròrroga per part del contractista ha de tenir lloc en el termini màxim de quinze
dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons per les
quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als
efectes que l'Administració pugui resoldre oportunament, i sempre abans que finalitzi el
termini d'execució del contracte, sobre la pròrroga, sens perjudici que una vegada
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut.
Si la petició del contractista es formula l'últim mes d'execució del contracte, l'Administració
ha d'emetre resolució sobre la petició abans dels quinze dies següents a l'acabament
d'aquest. Durant aquest termini de quinze dies, no pot continuar l'execució del contracte, el
qual es considera extingit el dia en què expiri el termini previst si l'Administració denega la
pròrroga sol·licitada, o no n'emet resolució.
En cas que el contractista no sol·liciti la pròrroga en el termini abans assenyalat, s'entén que
renuncia al seu dret, i l'Administració queda facultada per concedir, dins del mes últim del
termini d'execució, la pròrroga que consideri convenient, amb imposició, si és procedent, de
les penalitats que estableix l'article 95.3 de la Llei o, si s'escau, les que constin en el plec de
clàusules administratives particulars, llevat que consideri més aconsellable esperar que
finalitzi el termini per procedir a la resolució del contracte.
De l’exposat es pot concloure que el contractista hauria d’haver finalitzat l’execució del
contracte el 9 d’abril de 2018, o en el seu cas haver posat de manifest a l’Ajuntament de
Mollerussa els motius pels que no es podia complir el termini d’execució del contracte abans
de la finalització del termini d’execució del mateix, es a dir, abans del dia 9 d’abril de 2018, i
sol·licitar l’oportuna pròrroga del termini d’execució del contracte abans de l’esmentat
termini, i no posa de manifest les dificultat que tenia per executar-lo fins passat un mes i
quinze dies des de la finalització del termini pactat, pel que de conformitat amb l’establert a
l’article 100 del RLCSP de 2001 s’entén que el contractista renunciava al seu dret a sol·licitar
pròrroga del contracte, pel que l’ajuntament, atesa la manca de sol·licitud de pròrroga del
termini d’execució de les obres estava facultat per resoldre el contracte, amb les
conseqüències que això suposa, com és la incautació de la garantia definitiva de l’obra.
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Però l’Ajuntament no va procedir a resoldre el contracte, sinó que el mateix s’extingeix pel
seu compliment amb l’execució de la totalitat de les obres per part del contractista,
conseqüentment, seguint la Sentencia del Tribunal Suprem de tres de desembre de 1984,
l’Ajuntament ha atorgat una pròrroga tàcita, ja que el tenor literal de la Sentencia es el
següent “... la Administración puede conceder por sí dicha prórroga, con imposición si
procede de las penalidades previstas u optar por resolver el contrato una vez fenecido el
plazo inicial, de cuya dualidad de posibilidades, al no instar oportunamente dicha resolución,
indudablemente optó, al menos presuntivamente, por aceptar que la terminación de los
trabajos se produjera fuera del tiempo previsto, dando así lugar al otorgamiento de una
prórroga tácita, considerada como vàlida por (deducida de la propia conducta de la
Administración) las sentencias de este Alto Tribunal de 4 de mayo de 1963, 23 de junio de
1978 y 31 de marzo y 21 de junio de 1980”.
Però aprofundint més en aquest assumpte, s’hi ha d’afegir que el Plec de clàusules
administratives particulars que van regir la contractació de les obres objecte d’aquest
informe, fixava com a termini d’execució de les obres, en la seva clàusula 9, el termini de 4
mesos, i el plec de prescripcions tècniques fixava com a criteri d’adjudicació la reducció del
termini d’execució. Al respecte Serboniu SL, va presentar la seva oferta amb una reducció
del termini d’execució de les obres, fixant-se el mateix com s’ha comentat en 3 mesos,
aquest fet va comportar que a l’empresa Serboniu SL se li atorgués la puntuació màxima pel
que feia referència al criteri d’adjudicació relatiu termini d’execució, en concret 12 punts.
Doncs bé, l’incompliment d’aquest termini sense causa justificada, dona lloc a la vulneració,
no solament de l’establert en el PCAP i en el Plec de prescripcions tècniques, sinó també als
principis essencials de la contractació pública, i especialment el principi d’igualtat de tracte
entre tots els licitadors previst a l’article 1 de la LCSP.
En conseqüència des dels serveis encarregats de l’execució d’obra objecte d’aquest informe
s’hauria d’haver estat més estricte en el compliment del termini del contracte amb el
contractista, o almenys posar de manifest les circumstàncies que impedien l’execució del
contracte dins del termini pactat. Cal recordar que l’interessat contractista no efectua la
sol·licitud de pròrroga dins del termini d’execució del contracte ni molt menys prova, (dins de
l’esmentat termini, ja que la comunicació que al respecte es fa a l’Ajuntament porta data un
mes i mig desprès des de que les obres haurien d’haver finalitzat) en quina mesura i
proporció el retràs és imputable a la causa relativa a la manca d’autorització d’un dels
propietaris de deixar passar el cablejat de la instal·lació elèctrica per la seva façana.
Tercer: En Tercer lloc, s’ha de dir que els articles 236 del la LCSP de 2017 i 126 del TRLCSP
del 2011 disposen que un cop aprovat el projecte i prèviament a l’aprovació de l’expedient de
contractació de l’obra, se n’ha d’efectuar el replantejament, el qual consisteix a:
3. Comprovar la realitat geomètrica de l’obra, es a dir comprovar la viabilitat del
projecte
4. Comprovar la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal.
Per la seva part, l’article 237 de la LCSP de 2017 i 229 del TRLCSP 2011 expressament diuen
que “L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del
replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte, que no
pot ser superior a un mes des de la data de la formalització llevat dels casos excepcionals
justificats, el servei de l’Administració encarregada de les obres ha d’efectuar, en presència
del contractista, la comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, estendre
acta del resultat, que ha de ser signada per les dues parts interessades, i remetre’n un
exemplar a l’òrgan que va subscriure el contracte”.
D’altra banda s’ha de destacar que no es el mateix el replanteig del projecte
comprovació del replanteig així:

que la
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•

•

El replanteig del projecte es un requisit indispensable que l’ha d’efectuar
l’administració contractant una vegada aprovat el projecte de l’obra i prèviament a la
tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, es a dir, es una actuació unilateral
de l’administració contractant anterior a la iniciació de la licitació de l’obra i que
consisteix en comprovar com he comentat la realitat geomètrica de l’obra i la
disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal.
La comprovació del replanteig, al contrari, té lloc un cop perfeccionat el contracte, i
té per finalitat comprovar aquell replanteig del projecte fet prèviament per
l’administració de forma unilateral, i en aquesta comprovació, a part de
l’administració hi ha d’estar present el contractista , el qual pot al·legar el que
consideri oportú sobre la viabilitat o no del projecte, aixecant-se acta del que s’ha
fet.

D’acord amb el que estableix l’article 139 del RLCSP de 2001, la comprovació del replanteig a
què es refereix l'article 142 de la llei (actual art 237 LCSP) se subjecta a un conjunt de
regles, destacant de les mateixes la següent:
2a. Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri, a judici del director de l'obra i
sense reserva per part del contractista, la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del
projecte, aquell ha de donar l'autorització per iniciar-les, aspecte que s'ha de fer constar
explícitament en l'acta que s'estengui. D'aquesta autorització queda notificat el contractista
pel fet de subscriure-la, i el termini d'execució de les obres comença a comptar l'endemà de
la signatura de l'acta.
Al respecte també s’ha de constatar que la STS de 9 de desembre de 2004, diu sobre l’acta
de comprovació del replanteig que:
•

•

•
•

“Del citado articulado queda claro que el contrato de obras se llevará a término si no
se hacen reservas al proyecto o si estas son rechazadas por la Administración al
reputarlas infundadas.
Es en tal momento en que se confronta el proyecto sobre el terreno en que se prevé
la ejecución del citado contrato, es decir que se pasa de la teoría documentada sobre
un papel a su comprobación sobre la realidad material para, en su caso, solucionar
los errores materiales subsanables que pudiera contener el proyecto elaborado por la
Administración o poner de relieve aquellos que en razón a su gran entidad pudieran
conducir a la resolución del contrato.
La suspensión del inicio de las obras sólo tendrá lugar cuando se ponga en evidencia
en tal acto la inviabilidad del proyecto por razones fundadas.
Significa, por lo tanto, que no efectuada oposición alguna en tal momento a la
viabilidad del proyecto, es improsperable realizarla posteriormente respecto de
hechos o de planteamiento técnicos cuyo conocimiento era posible en tal fase”.

Doncs bé, en el cas que ens ocupa, en l’acta de comprovació del replanteig de les obres
objecte d’aquest informe, si bé és cert que en la mateixa es fa constar per la direcció
facultativa que les obres definides al projecte son realitzables i no existeixen impediments o
servituds aparents no considerades que puguin afectar-les, i que el contractista no va
efectuar cap oposició en aquell moment, també ho és que tal com fonamenta l’interessat en
el seu escrit, si l’obra pateix un retard per circumstàncies alienes al contractista posades de
manifest en l’acta de comprovació del replanteig i acceptades per la direcció facultativa,
aquest retard pot identificar-se com una suspensió de l’obra, produïda de fet i per causes no
imputables al contractista, que ha de determinar el seu dret a la indemnització dels
prejudicis ocasionats, i porta a col·lació la STS de 18 de maig de 2009.
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En aquest sentit s’ha de dir que és cert que no es disposava de l’autorització de tots els
propietaris per passar els cables de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per la seva façana.
Respecte a aquests cables de la instal·lació elèctrica, dir que tenen la consideració jurídica de
servitud legal, i es que l’article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric
diu que “1. La servitud de pas d'energia elèctrica tindrà la consideració de servitud legal,
gravarà els béns aliens en la forma i amb l'abast que es determinen en la present llei i es
regirà pel que disposa la mateixa, en les seves disposicions de desenvolupament i en la
legislació esmentada a l'article anterior, així com en la legislació especial aplicable”.
En relació a la col·locació dels cables de la instal·lació elèctrica en façanes, atesa l'oposició
del veí, no hi hauria una altra solució que acudir a un procediment expropiatori, destacant
en aquest punt, que atès que la instal·lació elèctrica es trobava al mateix projecte de les
obres, d’acord amb l’article 235.3 del DL 2/2003 pel que s’aprova la el TRLMRLC,
l'aprovació dels projectes d'obres porta implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitat
d'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l'efecte d'expropiació forçosa.
En conseqüència, en el moment d’efectuar el replanteig del projecte s’hauria d’haver disposat
o be de l’autorització del senyor R., o be de l’acta d’ocupació i si s’escau de pagament prèvia
tramitació del expedient expropiatori.
Quart. La suspensió del contracte. Actualment la suspensió del contracte, té una regulació
expressa i plena en la LCSP de 2017, en concret, al seu article 208, el qual, si bé és cert que
d’acord amb la DT primera, ap. segon de la mateixa Llei, és d’aplicació als efectes i
compliment dels contractes adjudicats amb posterioritat a la LCSP, per tant al 9 de març de
2018, i no és el cas, si que estableix una sèrie de conceptes aclaridors que serveixen per
respondre les qüestions plantejades en el cas, ja que l’anterior normativa era molt reduïda,
ja que el TRLCSP de 2011, únicament deia que:
Artículo 220. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.
L’article 208 LCSP de 2017, expressament diu el següent:
1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del
que disposa l’article 198.5, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en
la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en
l’execució d’aquell.
2. Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles següents:
a) Llevat que el plec que regeixi el contracte estableixi una altra cosa, l’abonament esmentat
només ha de comprendre, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti fefaentment la seva
realitat, efectivitat i import, els conceptes següents:
1r. Despeses per manteniment de la garantia definitiva.
2n. Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que el contractista
tingui concertats per a l’execució del contracte en el moment d’iniciar-se la suspensió.
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3r. Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte
durant el període de suspensió.
4t. Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que el
contractista acrediti que aquests mitjans no es van poder utilitzar per a altres fins diferents
de l’execució del contracte suspès.
5è. Un 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d’haver executat el contractista
durant el període de suspensió, de conformitat amb el que preveuen el programa de treball o
el mateix contracte.
6è. Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites pel contractista
previstes en el plec de clàusules administratives vinculades a l’objecte del contracte.
b) Només s’han d’indemnitzar els períodes de suspensió que estiguin documentats en l’acta
corresponent. El contractista pot demanar que s’estengui l’acta esmentada. Si l’Administració
no respon a aquesta sol·licitud, s’entén, llevat que hi hagi una prova en contra, que s’ha
iniciat la suspensió en la data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud.
c) El dret a reclamar prescriu al cap d’un any comptat des que el contractista rebi l’ordre de
reprendre l’execució del contracte.
D’aquests preceptes, (tant el de la LCSP de 2017, com el del TRLCSP de 2011), s’ha de
destacar en el que aquí importa, i aplicable al cas que ens ocupa que, com a regla general si
l’administració acorda la suspensió del contracte s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a
sol·licitud del contractista, en la qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat
i la situació de fet en l’execució d’aquell, i no consta a l’expedient que aquesta acta s’hagi
estès. No obstant, l’article 208 de la LCSP de 2017 afegeix que “Només s’han d’indemnitzar
els períodes de suspensió que estiguin documentats en l’acta corresponent, però continua
dient que “el contractista pot demanar que s’estengui l’acta esmentada. Si l’Administració no
respon a aquesta sol·licitud, s’entén, llevat que hi hagi una prova en contra, que s’ha iniciat
la suspensió en la data assenyalada pel contractista en la seva sol·licitud”.
Però com s’ha comentat aquest article 208 de la LCSP, no es d’aplicació, sinó que d’acord
amb la DT primera de la LCSP de 2017, el regim aplicable es el previst a l’article 220 del
TRLCSP de 2011 el qual ja ha estat transcrit en el primer punt, del que es desprèn únicament
que “Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació
del que disposa l’article 216, s’ha d’estendre una acta, en la qual s’han de consignar les
circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució d’aquell”.
Al que cal afegir, que l’article 103 del RLCSP del 2001, diu que “L'acta de suspensió a què es
refereix l'article 102 de la Llei, l'ha de signar un representant de l'òrgan de contractació i el
contractista, i s'ha d'estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l'endemà
del dia en què s'acordi la suspensió” i afegeix que “En el contracte d'obres l'acta a què es
refereix l'apartat anterior també l'ha de signar el director de l'obra, i s'hi ha d'adjuntar com a
annex, en relació amb la part o les parts suspeses, el mesurament de l'obra executada i els
materials proveïts a peu d'obra utilitzables exclusivament en aquestes. L'annex esmentat
s'ha d'incorporar en el termini màxim de deu dies hàbils d'acord amb la regla de còmput que
estableix l'apartat anterior, prorrogable excepcionalment fins a un mes, tenint en compte la
complexitat de les tasques que inclou.”
Per tant, de la lectura d’aquests preceptes vigents, es podria concloure que per que sorgís el
dret a indemnització es necessària l’acta esmentada i que aquesta fos signada per la direcció
facultativa i el contractista, tant mateix, com posa de manifest l’interessat en el seu escrit,
que porta a col·lació la STS de 27 de gener de 1989, de la qual es desprèn que
l’administració no es pot emparar, per tal d’intentar evitar el pagament de la indemnització
en un escrupolós formalisme, com es l’omissió de plasmar en un document la suspensió.
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Però en el cas que ens ocupa s’haurà de respectar en tot cas el principi de proporcionalitat i
d’equilibri econòmic del contracte, i es que si be es cert l’esmentat anteriorment, (que no es
disposava de l’autorització de tots els propietaris per passar els cables de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió per la seva façana), una altra cosa es que la causa de la suspensió
sigui única i exclusivament la manca de disposició dels terrenys, ja que clarament es
determina en l'acta de replanteig, que la major part dels mateixos estaven a disposició del
contractista, i tal com acredita l’empresa interessada només va mancar l’autorització d’un
dels propietaris per permetre passar el cablejat de la instal·lació elèctrica per la seva façana,
per tant estaven a disposició del contractista la totalitat dels terrenys necessaris per
l’execució de l’obra llevat de l’autorització del propietari esmentat. Però es que a més cal
tenir en compte, com s’ha comentat, que el termini inicial de les obres era de tres mesos,
però si tenim en compte la data de l’acta de replanteig i la data de l’acta de recepció
definitiva de les obres, 20/8/2018, l’obra va durar 7 mesos i 11 dies,( l’interessat en el seu
escrit parla d’un termini de 9 mesos i 11 mesos que no s’indica d’on surt aquest termini, tot
sembla indicar que es una errada) pel que en la causa del retard i la presumpta suspensió hi
podrien haver influït altres circumstàncies alienes a la manca d’autorització d’un propietari
per permetre passar el cablejat elèctric en la seva façana. I es que com afirma el TS en la
seva sentencia de 18 de juny de 2012, en FD 8e “Otra cosa es que la causa de las prorrogas
(en el cas que ens ocupa, la suspensió de les obres) sea exclusivamente la falta de
disposición de los terrenos, pues claramente se determina en el acta de replanteo, que la
mayor parte de los mismos estaba a disposición del contratista, y solo algunos estaban en
tramite de expropiación, por lo que el recurrente debió haber concretado y probado en que
medida y proporción el retraso era imputable a esta causa, sin que ahora en casación pueda
esta Sala revisar la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de instancia.”
Però si aprofundim més en la qüestió, el TS en la seva sentencia de 18 de febrer de 2014, en
la que es planteja un cas similar al que es objecte d’aquest informe, diu que “y en cuanto a
la dilación derivada de la falta de las expropiaciones, (en el nostre cas seria la manca
d’autorització d’un dels propietaris per per la instal·lació del cablejat electric en la seva
façana) la dilación de las expropiaciones no supuso paralización de la obra, que se siguió
realizando en terrenos no afectados por tal causa, afectó solo a una parte de los terrenos. En
tales circunstancias de infracción de los preceptos alegados en el motivo carece de base”.
Doncs bé, en el cas que ens ocupa, com s’ha comentat, i també es posava de manifest en
l’acta de comprovació del replanteig, si be era cert que no es disposava de l’autorització d’un
dels propietaris per passar el cablejat elèctric per la seva façana, també ho era el fet de que
es disposava de la resta de terrenys i autoritzacions necessàries per executar l’obra, pel que
es podria haver continuat executant obres per un altra part no afectada per aquesta
circumstància, i així sembla que va succeir en aquest cas, ja que, a diferencia del que
succeeix en la reclamació que es planteja en els mateixos termes en les obres del C/ ciutat
de Lleida i onze de setembre pel mateix interessat, en la que en el moment en que segons
l’empresa SERBONIU es va produir la suspensió de les obres hi havia partides pendents
d’executar per import de 3.570,57, en el cas que ens ocupa, en el moment en que segons
l’empresa SERBONIU es produeix la suspensió de les obres (es dirà més endavant), nomes
quedaven per executar 61,82 euros, que representen un 0,0266% respecte el pressupost
adjudicat, i el que es més destacable es que aquest import no consta a l’expedient que
s’hagués certificat. No obstant, val a dir, que la resposta a aquest plantejament cal buscarla en la direcció facultativa de les obres, la qual hauria de donar resposta a les següents
qüestions:
-

Si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el cable elèctric
per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i en cas afirmatiu quines
eren les partides que no estaven executades, si tenim present que en el moment en
que segons l’empresa es produeix la suspensió de les obres, les mateixes estaven
executades al 99,973%?
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Si el retràs en l’execució de les obres i també la presumpta suspensió de les
mateixes és imputable única i exclusivament a la manca d’autorització d’aquell
propietari per permetre passar el seu cablejat elèctric per la seva façana?

-

Cinquè. Pel que fa als conceptes indemnitzatoris reclamats per Serboniu SL, sense perjudici
de l’exposat, es necessari efectuar les següents consideracions:
3) L’interessat en el seu escrit de reclamació, posa de relleu que “la vigent regulació
(referint-se al art 203.1 de la Llei 30/2007, així com els preceptes anteriors que
regien sobre aquesta matèria, condicionen la indemnització a l’existència de
perjudicis efectivament soferts, exigència que ha de subjectar-se al igual que
succeeix en la resta de indemnitzacions degudes al contractista per incompliments
contractuals o altres circumstàncies imputables a l’administració, als criteris generals
que la doctrina jurisprudencial estableix per al requisit de l’efectivitat del dany a
l’efecte de la responsabilitat patrimonial de l’Administració. I afegeix que la doctrina
jurisprudencial estima que els conceptes que s’han de integrar en la indemnització,
s’identifiquen en principi amb els elements que es prenen en consideració per
determinar el pressupost de l’obra, pel que, l’interessat contractista considera que
s’ha d’acudir a les disposicions reglamentaries en matèria de contractació que
regulen el pressupost d’una obra pública, i en base a l’exposat, inclou dins de la
indemnització sol·licitada els següents conceptes:
c)
-

Cost directe del personal relacionat amb l’obra: 9.000 euros

Cap d’obra 20%, que es correspon a una indemnització de 3.000 euros
Cap de producció 50%, que es correspon a una indemnització de 6.000 euros
d) Despeses generals de l’obra: 9.715,23 euros
Per tant el total de la indemnització sol·licitada ascendeix a 18.715,23 euros

4) Al respecte cal dir el següent
L’empresa fa referència a la normativa anterior a la nova LCSP de 2017, en concret
es refereix a l’article 203 de la LCSP de 2007, aquest article, com el seu successor
(art. 220 del TRLCSP de 2011) expressament deien que:
Artículo 203. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 200, se levantará un acta en la que se
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y
perjuicios efectivamente sufridos por éste.
Però com ja s’ha comentat, actualment la suspensió del contracte, té una regulació expressa
i plena en la LCSP de 2017, en concret, al seu article 208, i el mateix efectua una relació
“numerus clausus” dels conceptes indemnitzatoris, quan diu que “l’abonament esmentat
només ha de comprendre, sempre que en els punts 1r a 4t s’acrediti fefaentment la seva
realitat, efectivitat i import, els conceptes següents....//. I entre els descrit, no hi figuren les
despeses generals. No obstant, com s’ha comentat, “ut supra” d’acord amb la DT primera,
ap. segon de la LCSP de 2017, la mateixa es d’aplicació als efectes i compliment dels
contractes adjudicats amb posterioritat a la LCSP, per tant al 9 de març de 2018, i no es el
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cas, pel que ens hem de remetre al que estableix la normativa anterior, la qual com hem vist
no fixa una relació “numerus clausus” dels conceptes indemnitzables en els casos de
suspensió del contracte, sinó que es remet a un concepte jurídic indeterminat per la
determinació de la indemnització, que es “daños y perjuicios efectivamente sufridos por
éste”. Conseqüentment, val a dir que si bé és cert que l’actual LCSP no estableix les
despeses generals com un concepte indemnitzable, la jurisprudència que va interpretar
aquest concepte, si que l’ha reconegut en alguns casos, com es el cas de la STS de 2 d’abril
de 2008 que confirma una SAD, sempre que estiguessin degudament acreditats els danys
efectius. En el cas que ens ocupa, l’interessat, si que efectua una justificació dels danys que
ha patit en concepte de despeses generals, però tal com apunta el mateix interessat, en el
seu escrit, que porta a col·lació la STSJ de Madrid de 23 de juliol de 2009 “el càlcul d’aquest
concepte en períodes de suspensió ha de esser especialment rigorós, atès que aquestes
despeses no son les mateixes que en un període d’activitat, i en conseqüència la seva
determinació no pot efectuar-se en els mateixos termes que quan es tracta d’elaborar el
pressupost”. Doncs bé, l’interessat, en el seu escrit de reclamació fa referencia als següents
conceptes per determinar la indemnització per despeses generals de l’empresa:
-

En primer lloc a la facturació total anual de l’empresa durant l’exercici 2018, que
ascendeix 2.481.291,96 euros.
En segon lloc diu que la facturació de l’empresa per l’obra objecte d’aquest informe
ha estat de 191.572,33 euros (*), que representa un percentatge del 7,72%
respecte del total de la seva facturació durant l’any 2018.
L’empresa també exposa que les seves despeses generals anuals durant l’exercici
2018 han estat de 377.534,80 euros.

(*) el resultat d’aplicar el 7,72% s/2.481.291,96 = 191.555,74 euros.
Doncs bé, l’empresa el que fa és aplicar el percentatge del 7,72 % que es correspon a la
facturació que segons l’empresa ha tingut per l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat
de les seves despeses generals, donant com a resultat la quantia de 29.145,69 euros, i
aquesta quantitat la divideix pels 9 mesos que segons ella ha durat l’obra (*), el que dona
com a resultat 3.238,41 euros (**). I aquesta quantitat la multiplica pel període que segons
la mateixa empresa ha estat suspesa l’obra, (tres mesos), essent el total de la indemnització
per aquest concepte 9.715,23 euros (***)
(*) 7 mesos i 11 dies (09/01/2018 a 20/08/2018).
(**) 4.163,67 euros (29.145,69 / 7)
(***) 12.715,23 euros (4.163,67 x 3)
En aquest cas, tal i com es veu existeixen en el càlcul efectuat per l’interessat errades
materials, però el que resulta mes destacable i sorprenent es que en el moment en que
segons l’empresa SERBONIU es produeix la suspensió de les obres,(es dirà més endavant)
nomes quedaven per executar 61,82 euros, que representen un 0,0266% respecte el
pressupost adjudicat, i destacant com s’ha dit, aquest import no consta a l’expedient que
s’hagués certificat. Doncs be, de les dades constatades el principi de proporcionalitat i de
l’equilibri econòmic del contracte es veuen afectats, ja que no es proporcional que les obres
pendents d’executar en el moment de la suspensió ascendissin a 61,82 euros, que
representen un 0,0266% respecte el pressupost adjudicat, i la quantitat a satisfer en
concepte d’indemnització per despeses generals sigui, com diu l’interessat de 9.715,23
euros, o 12.715,23 euros si s’aplica correctament la formula plantejada per l’interessat.
Alhora també cal fer la següent reflexió, com es poden executar amb 61,82 euros les
partides que segons manifesta l’interessat en el seu escrit de data 24 de maig de 2019, no es
podien executar per que faltava l’autorització del propietari R. per permetre el pas del
cablejat de la instal·lació elèctrica per la seva façana?
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Per tant, l’empresa alhora de calcular la indemnització per despeses generals no ha tingut en
compte com ella mateixa determina “que aquestes despeses no son les mateixes que en un
període d’activitat, i en conseqüència la seva determinació no pot efectuar-se en els
mateixos termes que quan es tracta d’elaborar el pressupost”. En conseqüència en l’escrit
presentat per l’empresa SERBONIU, SL hi hauria d’haver existit una anàlisi comparatiu de les
despeses generals en un període d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que
les obres estan suspeses.
Alhora, cal tenir present també que el Consell d’Estat, en el seu Dictamen 894/2014 de 30
d’octubre de 2014, expressament diu que “ En fin, respecto de los llamados gastos
generales, de acuerdo con el criterio expuesto por el Consejo de Estado en sus dictámenes
37 y 2.016 de 2006, o, más recientemente 775/2012, de 20 de septiembre o 684/2013, de
10 de octubre, tales gastos "pueden y deben ser indemnizados si se producen, pero ha de
acreditarse su realidad, efectividad e importe, sin que sea dable ni presumir su existencia ni
determinar su importe mediante un porcentaje del presupuesto de ejecución material, puesto
que la Ley es tajante al exigir que se trate de daños <<efectivamente sufridos>>".
Doncs bé, l’empresa interessada el que fa, com s’ha comentat es aplicar un percentatge del
7,72% sobre la totalitat de les seves despeses generals, però no acredita la seva realitat, es
a dir la seva individualització respecte a l’obra concreta.
I en aquest sentit, s’ha de tenir present que l’interessat en el seu escrit diu en el punt 3.2
CERTIFICACIONS, el següent:
Seguidament es resumeix les caràtules de totes les certificacions efectuades:
Nº CERTIFICACIÓ MES DATA FIRMA
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació
Certificació

1
2
3
4
5

Gener 2018 - 29/01/2018
Febrer 2018 - 28/02/2018
Març 2018 - 29/03/2018
Abril 2018 - 29/04/2018
Maig 2018 - 29/05/2018

Es pot comprovar com des de l’última certificació a la firma final d’obra transcorren 3 mesos
sense certificar, al qual s’atribueixen a l’aturada d’obra, avisada en les 2 instàncies entrades
a l’Ajuntament (indicat en punt anterior “3.1.‐DADES I TRÀMITS”).”
Doncs bé, tal com posa de manifest l’interessat, fins a la certificació núm. 5, l’execució del
contracte no havia estat suspès, i fins a la data d’aquesta certificació l’import ja certificat
ascendia a 228.297,84 euros, quedant només per certificar l’import de 61,82 euros,
destacant que en cadascuna de les certificacions ja s’ha carregat la part proporcional de les
despeses generals de l’empresa previstes al projecte, quedant únicament per imputar les
despeses generals corresponents a les partides pendents d’executar, que ascendeixen a
61,82 euros (*), pel que es necessari que l’interessat acrediti la seva realitat i efectivitat
d’una forma més exhaustiva sense que sigui admissible la simple aplicació d’un percentatge
sobre la totalitat de les despeses generals que l’empresa ha tingut per la seva activitat en
l’exercici 2018. I es que si insistim en el plantejament que porta a col·lació el mateix
interessat el càlcul d’aquest concepte en períodes de suspensió ha de esser especialment
rigorós, principalment per garantir el manteniment del principi de proporcionalitat i equilibri
econòmic del contracte.
(*) Aquesta partida no se certifica?
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Però es que aprofundint més en aquesta qüestió, el TS en la seva sentencia de data 18 de
febrer de 2014, esmentada “ ut supra “, diu que para que “el planteamiento de la recurrente
pudiera aceptarse en los términos que lo plantea, dicha causa de dilación debiera haver
afectado a la totalidad de la obra, però no fue el caso /.../, si no que solo afectó a una parte
de la obra, permitiendo que los trabajos continuaran en el resto del espacio disponible.
Resulta así inacceptable incluir ese sumando en la suma temporal global sobre la que se basa
la imputación del retraso en cuanto al presupuesto de la indemnización solicitada /.../.
Rechazado pues el planteamiento temporal de la globalidad, resulta ya inacceptable la
reclamación de perjuicios que se asienta sobre ella, que responde en realidad a cálculos
teóricos y no a una demostración efectiva de daños causados”.
I l’esmentada STS de 18 de febrer de 2014 també diu que ”habida cuenta de que la parte de
obra pactada para la anualidad de 2005, (en el cas que ens ocupa del 9 de gener al 29 de
maig de 2018, que es correspont amb l’interval temporal en que s’executen les obres
incloses en les 5 certificacions) en cuya anualidad se integran los cinco primeros meses del
contrato, se ejecutó en su totalidad y se cobró según lo pactado, el retraso en el inicio de la
obra, (que, por lo demás no dio lugar a protesta alguna del contratista, cual, en su caso
procediera, lo que indica que lo consintió) resulta inoperante para poder fundar en él un
incumplimiento del art. 102.2 RD Legislativo 2/2000 y una causa de producción de unos
daños y perjuicios efectivos.
I pel que fa a les despeses salarials del personal, aquestes si son indemnitzables tant d’acord
amb la Llei actual com en la jurisprudència anterior però tal com es diu en l’article 208,
sempre que “necessàriament hagin de quedar adscrits al contracte durant el període de
suspensió”. Doncs bé, en la reclamació es fa un fraccionament de la dedicació tant del cap
d’obra com del cap de producció a l’obra objecte del contracte , a raó del 20% el primer i
50% el segon, però sense que es justifiqui per que aquest personal ha de quedar
necessàriament adscrit a l’obra.
Per tant, davant la manca d’una anàlisi comparatiu de les despeses generals en un període
d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que les obres estan suspeses;
rebutjat el plantejament de la referència a un percentatge (el percentatge del 7,72% que es
correspon a la facturació que segons l’empresa ha tingut per l’obra objecte d’aquest informe
, a la totalitat de les seves despeses generals); i davant també de la manca de justificació de
la necessitat del personal adscrit a l’obra, resulta ja inacceptable la reclamació de perjudicis
que es fonamenti en aquelles, que respon en realitat a càlculs teòrics i no a una demostració
efectiva de danys causats.
CONCLUSIÓ:
Atès que l’ajuntament no va procedir a resoldre el contracte del PROJECTE BÀSIC I
D’EXECUCIÓ D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE
MOLLERUSSA. ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, amb el contractista Serboniu, SL si no que el
mateix s’extingeix pel seu compliment amb l’execució de la totalitat de les obres per part del
contractista, conseqüentment, seguin la Sentencia del Tribunal Suprem de tres de desembre
de 1984, l’Ajuntament ha atorgat una pròrroga tàcita del mateix.
La direcció facultativa de les obres, hauria de donar resposta a les següents qüestions:
-

Si la dilació en l’obtenció de l’autorització del senyor R. per passar el cable elèctric
per la seva façana va suposar la paralització de les obres, i en cas afirmatiu quines
eren les partides que no estaven executades, si tenim present que en el moment en
que segons l’empresa es produeix la suspensió de les obres, les mateixes estaven
executades al 99,973%?
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-

Si el retràs en l’execució de les obres i també la presumpta suspensió de les
mateixes és imputable única i exclusivament a la manca d’autorització d’aquell
propietari per permetre passar el seu cablejat elèctric per la seva façana?

Davant la manca d’una anàlisi comparatiu de les despeses generals en un període d’activitat
en relació amb un altre en que no n’hi ha per que les obres estan suspeses; rebutjat el
plantejament de la referència a un percentatge (el percentatge del 7,72% que es correspon a
la facturació que segons l’empresa ha tingut per l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat
de les seves despeses generals); i davant també de manca de justificació de la necessitat del
personal adscrit a l’obra, resulta ja inacceptable la reclamació de perjudicis que es fonamenti
en aquelles, que respon en realitat a càlculs teòrics i no a una demostració efectiva de danys
causats"
Per l’exposat es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Desestimar la reclamació de perjudicis presentada per l’empresa Serboniu, SL per
les obres D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANTA CRISTINA I ESTRELLA DE MOLLERUSSA.
ÀMBIT PLA DE BARRIS FASE 1, ja que la mateixa respon a càlculs teòrics i no a una
demostració efectiva de danys causats, ja que, no existeix un anàlisi comparatiu de les
despeses generals en un període d’activitat en relació amb un altre en que no n’hi ha per que
les obres estan suspeses; per que es basa en la simple aplicació d’un percentatge (el
percentatge del 7,72% que es correspon a la facturació que segons l’empresa ha tingut per
l’obra objecte d’aquest informe, a la totalitat de les seves despeses generals); i per que no
existeix una justificació de la necessitat de mantenir el personal adscrit a l’obra que al·lega.
Segon: Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres i al l’arquitecte del
Consell Comarcal actuant en funcions de tècnic municipal el Sr.CG.
Tercer: Comunicar el present acord als serveis de intervenció de l’Ajuntament de Mollerussa
Quart: Notificar el present acord a la l’empresa Serboniu SL amb el peu de recurs pertinent.
8.

COMUNICACIÓ DE CANVI DE NOM, EXPEDIENT NÚM. 2575-19-2019.
DESCRIPCIÓ: SERVEIS D’ASSEGURANCES. EMPLAÇAMENT: AVINGUDA DE LA
PAU, 16A, LOCAL 1. TITULAR: S.P., R..

En data 18 de novembre de 2019, el Sr. S.P., R. presenta la comunicació de canvi de nom
amb declaració responsable de l’exercici de l’activitat per a l’establiment destinat al serveis
d’assegurances, a l’avinguda de la Pau, 16A, local 1.
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. RES2019/358, de 21
de juny, i a proposta de la Regidoria de Planificació Estratègica i Urbanisme, per unanimitat
dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’inici d’activitats amb declaració
responsable, en data 18 de novembre de 2019, següent:
Número d’expedient: 2575-19-2019
Titular: S.P., R.
Denominació: serveis d’assegurances (canvi de nom)
Emplaçament: Av. de la Pau, 16A, local 1
Segon. Declarar la baixa corresponent a l’expedient d’activitats número 2544-37-2019.
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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.
Condicions:
Superfície total construïda 110m2 i total útil de l’establiment 106,34m2.
9.

SOL·LICITUD P.D., C., AUTORITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE CO-TITULARITAT
DRETS FUNERARIS DEL NÍNXOL NÚM. 3.076 FILA 2ª DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL.

S’examina la sol·licitud presentada per P.D., C., demanant l’extinció de co-titularitat de la
concessió sobre el nínxol 3.076 fila 2ª del cementiri municipal, que en l’actualitat van a nom
d’ella i de la seva tieta difunta Aurora Dieguez Crespo segons acord de Junta de govern de 6
setembre de 2001.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
RES2019/358, de 21 de juny, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis
Municipals per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Autoritzar l’extinció de co-titularitat de la concessió sobre el nínxol 3.76 fila 2ª del
cementiri municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i autoritzar el lliurament del títol
acreditatiu, previ pagament dels drets establerts en d’ordenança fiscal corresponent.
10.

SOL·LICITUD IGNASI CLOTET SL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA DE BALL DEL TEATRE L’AMISTAT PER FER UN SOPAR
D’EMPRESA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2019.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. C., J. en representació d’Ignasi Clotet SL,
en què demana autorització per utilitzar la sala de ball del Teatre l’Amistat el dia 20 de
desembre de 2019, per celebrar-hi un sopar d’empresa.
La Junta de Govern, d’acord amb els informes presentats per la Regidoria de Cultura, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per Ignasi Clotet SL, per la utilització de la
Sala de Ball del Teatre l’Amistat, per estar ocupada.
Segon. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
11.

RECONEIXEMENT DEL 10è. TRIENNI AL SR. E.T., X..

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 10è. trienni a favor del Sr.
E.T., X., membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament, Escala Administració General, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de TAG
Cap de Gestió Tributària i Recaptació, Grup A, Subgrup A2 (RLT 038), amb efectes a partir
del dia 9 de desembre de 2019.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. E.T., X., (TAG Cap de Gestió Tributària i Recaptació, Grup
A, Subgrup A2, RLT 038), adscrit a l’Escala Administració General, Subescala Tècnica, de la
plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup A2, 10è. d’ordre,
a partir del dia 9 de desembre de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent
des del mes de venciment.
Les característiques del trienni 10, són les següents:





Venciment trienni 10:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

09/12/2019
A2
100,00%
09/12/2022

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
12.

RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL SR. F.C., M.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 7è. trienni en favor del Sr. F.C., M.,
membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera, Escala Administració
Especial, Subescala Tècnica [Cos de Professorat de l’Escola Mundial de Música] en el lloc de
treball de Professor de Música, Grup A, Subgrup A1 (RLT 029), amb efectes a partir del dia 6
de desembre de 2019.
Es fa constar, als efectes oportuns, que en el període de venciment del trienni 7, comprès
entre els dies 05/12/2016 i 06/12/2019, el Sr. F.C., M., ha gaudit de permís de reducció de
jornada, per interès particular, que li han suposat una dedicació global del 79,62%, tal i
com s’acredita en l’informe de dedicacions lliurat al respecte, i que s’incorpora a l’expedient.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. F.C., M., (Professor de Música, Grup A, Subgrup A1, RLT
029), adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica [Cos de Professorat de
l’Escola Mundial de Música], de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un
trienni del Subgrup A1, 7è. d’ordre, a partir del dia 6 de desembre de 2019 i amb efectes
econòmics a la nòmina corresponent a la del mes de venciment.
Les característiques del trienni 7, són les següents:





Venciment trienni 7:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

06/12/2019
A1
79,62%
06/12/2022

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
13.

RECONEIXEMENT DEL 15è. TRIENNI AL SR. M.R., M.
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Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 15è. trienni en favor del Sr. M.R.,
M., membre integrant de la plantilla de personal funcionari de carrera, Escala Administració
General, Subescala Administrativa, en el lloc de treball d’Administratiu de Serveis Generals,
Grup C, Subgrup C1 (RLT 009), amb efectes a partir del dia 1 de desembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. M.R., M., (Administratiu Serveis Generals, Grup C,
Subgrup C1, RLT 009), adscrit a l’Escala Administració General, Subescala Administrativa, de
la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament un trienni del Subgrup C1, 15è.
d’ordre, a partir del dia 1 de desembre de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina
corresponent a la del mes de venciment.
Les característiques del trienni 15, són les següents:





Venciment trienni 15:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

01/12/2019
C1
100,00%
01/12/2022

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
14.

RECONEIXEMENT DEL 4r. TRIENNI A LA SRA. T.T., S..

Es dóna compte de l’expedient tramitat per reconèixer el 4r. trienni en favor de la Sra. T.T.,
S., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrita a
l’Escala Administració Especials, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Sobreestant, Grup
C, Subgrup C1 (RLT 053), amb efectes a partir del dia 17 de desembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. T.T., S., (Sobreestant, Grup C, Subgrup C1, RLT 053),
adscrita a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de personal
laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C1, 4r d’ordre, a partir del dia 17 de
desembre de 2019 i amb efectes econòmics a la nòmina corresponent al mes de venciment.
Les característiques del trienni 4r, són les següents:





Venciment trienni 4:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

17/12/2019
C1
100,00%
17/12/2022

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
15.

REVISIÓ PERMIS DE LACTÀNCIA COMPACTADA DEL SR. M.V., J.J.

El Sr. MEGIAS VERGAS, José Javier, integrant de la Plantilla de personal funcionari de
l’Ajuntament de Mollerussa, en el lloc de treball RLT 022, Agent de la Policia Local [FC] ha
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sol·licitat, en instancia de data 24/09/2019 (RE 2019/15388), el gaudiment del permís de
lactància en la modalitat compactació en jornades consecutives senceres en base a allò que
s’estableix a l’article 48.f RDL 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic [TR LEBEP].
En acord de la Junta de Govern de 30/10/2019, fou RESOLT autoritzar al Sr. M.V., J.J., (RLT
022), la substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís retribuït fixat en 24
dies laborables, en jornades senceres consecutives.
El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer personalitzat i
cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis per part del/la
funcionari/ària entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s’escau altres
permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla que dóna dret al
permís.
En conseqüència, s’ha procedit a la revisió del càlcul inicialment efectuat i s’ha detectat una
errada, atès que, al transposar el calendari Q5 facilitat pel Cap responsable de la Policia
Local, a la singularitat del peticionari, s'acredita que les hores i els dies a considerar en el
període habilitat a partir del dia 01/09/2019 (final permís maternitat, i/o dels permisos que
fixa l’article 48.f del TR LEBEP) i la data de compliment dels 12 mesos del nadó
(30/05/2020), suposen un total de 137 hores, que a raó de 8 hores per jornada, es
corresponen a 17 dies hàbils.
En consideració a quant s’ha exposat i atesos els informes lliurats al respecte la Junta de
Govern, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Modificar l’autorització atorgada per acord de la Junta de Govern de 30/10/2019 al
Sr. M.V., J.J., integrant de la Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament (RLT 022), de
substitució del temps de lactància pel gaudiment d’un permís retribuït, tenint en compte
l’aplicació dels criteris següents:





El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer personalitzat
i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis per part
del/la funcionari/ària entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si
s’escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o
filla que dóna dret al permís.
El càlcul s’efectua a raó d’una (1) hora per dia durant el període concret.
Una vegada obtingut el nombre d'hores s'haurà de dividir per les hores que estigui
obligat a realitzar diàriament en el supòsit de jornades i horaris especials, com és el cas
[8 hores diàries], amb la finalitat d'obtenir el nombre de jornades completes.

Segon. En conseqüència, s’autoritza al Sr. MEGIAS VARGAS, José Javier, integrant de la
Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament (RLT 022), la substitució del temps de
lactància pel gaudiment d’un permís retribuït fixat en 17 dies laborables, en jornades
senceres consecutives.
Les condicions d’aquest permís són les següents:


L’atorgament de l’autorització a la persona interessada de la substitució del permís de
lactància conforme allò que s’estableix a l’article 48.f del TR LEBEP, s’haurà de realitzar
en el període comprès entre les dates següent:



Data inicial:
Data final:

primer dia hàbil següent al de l’autorització.
30 de maig de 2020, data en la qual la seva filla compleix l’any.
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El Sr. M.V., J.J., haurà de comunicar al responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i
al Cap de la Policia Local, el període concret en el qual gaudirà del permís de lactància,
indicant data d’inici i final, que serà de 17 dies laborals en jornades senceres
consecutives.



Regla especial respecte les vacances i els permisos: Una vegada concedides o
assenyalades les vacances, la persona funcionària que es trobi en situació de poder
gaudir del permís per lactància acumulada i ha de començar el període de gaudi, tindrà
dret a la substitució del període concedit per a un altre període de vacances en data
diferent encara que s'hagi acabat l'any natural al qual corresponguin. Si sol·licita el seu
gaudiment durant la vigència del període de compactació, aquestes es veuran afectades
en la proporció corresponent. En relació als permisos per assumptes propis quin
gaudiment es sol·liciti durant la vigència del període de compactació, també els afectarà
proporcionalment.

Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i es lliurarà testimoni a les Àrees i Serveis afectats, perquè en tinguin constància i
als efectes oportuns.
16.

RECTIFICACIO ERRADES
PREVIS, SRA. V.C., M.

EXPEDIENT

DE

RECONEIXEMENT

DE

SERVEIS

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 21/11/2019 va aprovar l’expedient de
reconeixement de serveis previs de la Sra. V.C., M., perquè se li reconeguessin els serveis
prestats en altres administracions a partir de la incorporació a l’Ajuntament de Mollerussa el
dia 15/01/2019.
Revisat el text de l’acord, s’ha informat de l’existència d’errades a l’identificar, per nom i
cognoms, a la persona interessada (en concret en el segon cognom): on diu V.P., ha de dir
V.C., M.
Tanmateix, per tal d’evitar situacions confoses en l’expedient tramitat (EXP 1484-97-2019)
que poguessin afectar, negativament, a la persona interessada, procedeix advertir d’aquesta
errada, i un cop esmenada, redactar l’acord de forma correcta.
Es deixa constància que, a l’empara de l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, la rectificació d’errades materials, de
fet o aritmètiques, procedeix en qualsevol moment.
En conseqüència, a la vista dels antecedents posats de manifest, la Junta de Govern, en tant
que òrgan competent, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Aprovar la rectificació d’errades materials en l’expedient de reconeixement de
serveis previs a la Sra. V.C., M., (Exp. 1484-97-2019), aprovat per la Junta de Govern, en
sessió celebrada el 21/11/2019, en els termes i abast següent:
on diu:

V.P., M.,

ha de dir:

V.C., M.

Segon. Efectuada l’esmena, el text de l’acord queda redactat de la forma següent:
1. Reconèixer a favor de la Sra. V.C., M., els serveis prestats anteriors a la incorporació
a l’Ajuntament de Mollerussa (15/01/2019), següents:
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Serveis prestats en altres administracions (Ajuntament de Lleida):
Antiguitat acumulada:
Data de reconeixement:

2 anys, 4 mesos i 14 dies
01/09/2016

2. Es declaren, a data actual, els venciments de triennis següents:
Venciment trienni 1:
01/09/2019
Venciment trienni 2:
01/09/2022
3. Reconèixer a favor de la Sra. V.C., M., integrant de la plantilla de personal funcionari
[Interina] d’aquest Ajuntament en el lloc de treball d’auxiliar administrativa [RLT
109], un trienni del Subgrup C2, 1r. d’ordre, a partir del dia 1 de setembre de 2019 i
amb efectes econòmics, retroactius, a les nòmines corresponents a partir de la del
mes de venciment, inclosa.
Les característiques del trienni 1, són les següents:




Venciment trienni 1:
Grup categoria:
Percentatge:

01/09/2019
C2
100,00%

Tercer. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns i donar-ne trasllat als serveis administratius i econòmics
pertinents.
17.

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TAULES I CADIRES.
SRA. V.B., A. “BODEGA XAREL·LO” N. EXP. 2334-334-2019

Es retira de l’ordre del dia.

18.

APROVACIÓ DEL 2N PLA
MOLLERUSSA, 2020-2024

LOCAL

DE

CIUTADANIA

I

MIGRACIONS

DE

El Pla local de ciutadania i migracions, pel període 2020-2024, preveu la consolidació del
programa d’acollida municipal inclòs en el I Pla local de ciutadania i migracions, 2016-2019.
Tanmateix, el pla local, defineix quines són les línies d’actuació necessàries per acompanyar
el procés d’adaptació a la nova realitat que viu el conjunt de la població mollerussenca,
garantir el funcionament estable de la ciutat de Mollerussa i oferir una coherència,
sostenibilitat, eficiència i eficàcia dels recursos i de les accions amb un caràcter més
metodològic i organitzatiu.
A continuació, es detalla el quadre resum de les quatre línies d’actuació, amb els seus
objectius, contemplades en el Pla:
L1

Objectius específics

ACOLLIDA I REAGRUPAMENT
Dotar d’informació i eines útils per millorar el coneixement dels
L1.1 recursos existents a Mollerussa relacionats amb l’acollida de
Garantir el procés d’acollida a
les persones nouvingudes.
totes les persones nouvingudes
Revisar els protocols de procediments interns i circuits
L1.2
a Mollerussa.
d’Acollida Municipal per l'OAC.
L1.3 Consolidar la prestació del Servei de Primera Acollida.
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L1.4
L1.5
L1.6
L1.7
L1.8
L2

Mantenir l’ oferta de la formació dels mòduls formatius A, B i
C d’acollida.
Gestionar els tràmits provinents dels procediments
estrangeria, arrelament i integració social.
Potenciar el programa d’acompanyament al procés del
reagrupament familiar.
Establir mecanismes de suport i acompanyament a les
persones estrangeres immigrants nouvingudes, per fomentar
la seva autonomia.
Potenciar el coneixement de la llengua i la cultura catalana
entre la població estrangera nouvinguda.

Objectius específics

INTERACCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL
L2.1

Promoure l’accés a situacions normalitzades de les persones
que es troben en situació de vulnerabilitat social.

L2.2 Garantir la implementació del PLCM.
Fomentar i garantir la igualtat
d’oportunitats, el tracte
equitatiu i la participació com a
membres de ple dret al conjunt
de la població, sense perjudici
pel seu origen, creença, sexe,
etc.

Promoure la inserció sociolaboral, amb especial atenció a les
L2.3 situacions de vulnerabilitat social i als grups de risc
(determinats perfils, dones, joves...).

L3

Objectius específics

L2.4 Promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’educació.
Crear i potenciar elements d’identificació i pertinença
ciutadana a Mollerussa.
Reforçar els programes d’intervenció amb els Joves d’Origen
L2.6
Diversos.
Fomentar la participació ciutadana per a la diversitat i el treball
L2.7
en xarxa.
L2.5

CIVISME I CONVIVÈNCIA
Promoure el civisme i la
convivència entre el conjunt
de la ciutadania, mitjançant el
coneixement i l’acceptació
mútua, la interacció i la
resolució positiva dels
conflictes.

L3.1 Crear i promoure espais de diàleg, intercanvi i participació.
L3.2

Fomentar la participació per a la diversitat en l’espai públic i
els equipaments municipals.

L3.3 Fomentar el civisme i la convivència en els espais comunitaris.
L3.4 Intervenir de manera proactiva en els conflictes.
L3.5 Combatre els estereotips i les actituds racistes i xenòfobes.
Objectius específics

L4

GESTIÓ TRANSVERSAL I COORDINACIÓ
Mantenir la coherència entre
les diferents actuacions que es
desenvolupin a Mollerussa
vinculades a la gestió de la
diversitat, la immigració i la
convivència, des d’un
plantejament transversal.

L4.1

Facilitar la comunicació i el traspàs d’informació entre les
diferents àrees, departaments, serveis i altres agents.

Facilitar mecanismes de coordinació per al desenvolupament
del Pla: planificació, seguiment i avaluació de les actuacions.
Facilitar les col·laboracions interdepartamentals i entre
L4.3 diferents agents per al desenvolupament d’accions
específiques.
L4.2
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Proporcionar la informació relacionada amb el fet migratori de
L4.4 manera transparent i amb un tractament i una difusió
rigorosa.

A la present proposta d’acord s’adjunta l’extracte del II Pla local que inclou l’objectiu general,
concreta els eixos estratègics, les línies d’actuació i els programes i accions es duran a terme
atenent els recursos i seguiment d’avaluació d’implementació de les 21 accions
contemplades. Especifiquem doncs, quins són els quatre eixos estratègics:





Eix1. Transversalitat i compromís per una cultura pública comuna.
Eix2. Coneixement dels fluxos migratoris i la realitat sociodemogràfica.
Eix3. Gestió integral de les polítiques de ciutadania i migracions.
Eix4. Valors, civisme, convivència i participació ciutadana per a la igualtat
d’oportunitats.

El II Pla Local de ciutadania i migracions de Mollerussa, 2020-2024, d’ara endavant
PLCM, pretén establir un pla d’acció, estratègic i operatiu, en matèria de polítiques de
ciutadania i migracions per als propers quatre anys, donant així continuïtat i estructura a les
accions i polítiques dutes a terme en aquest àmbit durant els anys anteriors, establir
mecanismes d’atenció a la ciutadania resident i donar resposta a la realitat social actual dels
processos migratoris (emigracions i immigracions). És per això, que el PLCM esdevé un punt
de sortida pels dos programes d’actuació: 1. Servei d’Acollida Municipal i 2. Participació
ciutadana per a la diversitat.
El primer programa engloba totes aquelles accions dutes a terme o que es duran a terme per
l’atenció i recepció de les persones nouvingudes i persones estrangeres immigrants
empadronades al nostre municipi. Dins el programa s’inclou la prestació del Servei de
Primera Acollida i la tramitació del Certificat d’Acollida, d’acord amb la normativa vigent Llei
10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya i el posterior desplegament del Decret 150/2014, de 18 de novembre, en matèria
d’acollida i atenció de les persones immigrades i retornades a Catalunya.
El segon programa contempla que les polítiques en matèria ciutadania i migracions no es
limiten a la gestió de l’estrangeria i immigració sinó que també incideixen en les pròpies
polítiques d’acció comunitària i participació ciutadana perquè la convivència és el ser de la
ciutadania que viu al municipi, al seu barri, en la seva comunitat de veïns, amb el seu
comerç, al treball, etc. I per tant, la participació ciutadana per a la diversitat treballa
transversalment tots els àmbits del govern local amb l’objectiu de potenciar la màxima
participació de la ciutadania en l’acció pública.
El Pla local esdevé, en una primera instància, una eina d’anàlisi sociodemogràfica del
municipi mollerussenc, una revisió d’aquelles accions transversals realitzades en les àrees o
regidories de l’Ajuntament de Mollerussa i referma l’aposta en el treball en polítiques de
ciutadania i migracions que incideixen de manera transversal en la ciutadania i els seus
processos: acollida, interacció, convivència i igualtat d’oportunitats.
També, pel desplegament d’aquest segon Pla es posa èmfasi a les accions i mesures
establertes en el programa d’acollida municipal com a punt de sortida per iniciar el procés de
participació ciutadana per a la diversitat.
Per aquest motiu, i a efectes d’harmonitzar la gestió per a l’atenció ciutadana resident, des
de la Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància s’ha proposat l’elaboració
del segon Pla local de ciutadania i migracions, atenent als preceptes legals aplicables; i la
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vegada, ha estat confeccionat el protocol, formularis o modelatges, a utilitzar per a facilitar
la tasca de gestió administrativa que se’n deriva.
En conseqüència, per tal de garantir el compromís en matèria de ciutadania i migracions i
per la legalitat dels procediments administratius que empara la prestació dels serveis que en
deriven dels dos programes, el Ple Ordinari, a la vista de la proposta presentada des de la
Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància, en desplegament de les
facultats atribuïdes, ACORDA:
Primer.- Aprovar el segon Pla Local de ciutadania i migracions de Mollerussa per al període
2020-2024 el qual estableix l’operativitat de les accions en matèria de ciutadania i
migracions.
Segon.- Autoritzar el desplegament, execució, seguiment i avaluació del segon Pla Local de
ciutadania i migracions de Mollerussa 2020-2024.
Tercer.- Aprovar les funcions del personal tècnic referent responsable del desenvolupament
del Pla local de ciutadania i migracions, d’acord amb la definició del perfil professional
Tècnic/a en ciutadania i migracions de la Secretaria General del Departament de Treball,
Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Funcions:
En relació a l’ens:
1. Fer el diagnòstic permanent del fet migratori al municipi.
2. Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el Pla de ciutadania i migracions (PLCM) o plans
equivalents del municipi.
3. Proposar, impulsar i coordinar òrgans i comissions de coordinació i de participació en les
institucions, organismes, entitats, actor socials que intervenen en el PLCM o plans equivalents
municipals.
4. Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar els plans d’actuació anuals i els seus
corresponents pressupostos.
5. Elaborar i avaluar les accions de comunicació de les actuacions derivades del PLCM.
6. Ser referent i donar suport, quan escau, a tots els membres del consistori de la institució entorn
a les polítiques públiques en l’àmbit de la ciutadania i les migracions.
7. Establir mecanismes per atendre les necessitats de les persones derivades dels diferents
processos migratoris.
8. Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el Servei de Primera Acollida (S1A) en el
municipi.
9. Promoure la participació ciutadana mitjançant la col·laboració i/o implementació de programes
d’actuacions.
En relació a la persona migrant:
1. Establir els mecanismes per atendre les necessitats de les persones derivades dels diferents
processos migratoris.
2. Dissenyar, implementar, avaluar i redissenyar el S1A en el municipi.
3. Executar, si escau, les accions del S1A.
En relació a la comunitat i entitats:
1. Sensibilitzar i fomentar el coneixement i la interrelació mútua mitjançant la col·laboració i/o
implementació de programes d’actuacions.
2. Promoure la participació ciutadana, cohesió social i convivència mitjançant la col·laboració i/o
implementació de programes d’actuacions.
3. Identificar els serveis, entitats i actors socials que existeixen en el territori.
4. Assessorar i donar suport en la gestió de la diversitat en l’àmbit de ciutadania i les migracions.
En relació a l’equip de treball i en relació amb altres administracions:
1. Coordinació amb l’àrea de Benestar Social, Ciutadania i Infància, Secretaria d’ Igualtat,
Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i altres entitats públiques o privades del teixit associatiu.
2. Elaborar i planificar protocols i circuits d’atenció ciutadana municipal.
3. Vetllar per la coordinació, la col·laboració i el treball en xarxa de les administracions de l’àmbit
territorial.
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4.
5.
6.
7.

Elaborar, gestionar i justificar les actuacions derivades de fons de finançament extern.
Impartir i/o participar en activitats formatives.
Participar en la formació dels alumnes de pràctiques.
Participar en investigacions i recerca en l’àmbit de les migracions.

Quart.- Aprovar el desplegament de les accions, que s’han de dur a terme durant el període
2020-2024:
Nº
Actuació

Descripció actuació

A1

Mantenir l'Observatori Municipal de les Migracions a Mollerussa

A2

Revisar els procediments, els circuits i protocols d'Acollida Municipal per adaptar-lo OAC

A3
A4

Mantenir la prestació del Servei de Primera Acollida (S1A)
Oferir formació en mòduls B i C en matèria d'acollida.

A5

Promoure el Programa d'acompanyament al procés de reagrupament Familiar (RF)

A6
A7
A8
B1

Benvinguda de les famílies reagrupades al sistema educatiu.
Coordinar la Taula d'Acollida Lingüística
Seguiment Programes d'Acollida Especialitzada (àrees municipals)
Implementar el PLCM 2020-2024

B2

Mantenir la gestió dels procediments d'estrangeria dins el Servei d'Acollida Municipal

B3

Elaborar propostes d'accions específiques per a la promoció de Joves d'Origen Diversos

B4

Promoció de l'oferta formativa bàsica de l'escola d'adults i certificats de professionalitats, que
facilitin l'accés de les persones en estrangeres immigrades i/o en situació de risc d'exclusió social.

B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5

Impulsar la creació de l'Escola de Famílies a través del PEE
Participar i seguiment de la normativa vigent respecte en matèria d'immigració
Coordinar el disseny i el desplegament d'un Pla Comunitari a Mollerussa
Col·laborar per promoure la participació cívica i cultural
Fomentar l'Associacionisme
Mantenir el projecte del Programa Trenquem Tòpics
Participar en el Consell Social

D1

Participació de la Regidoria d'Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància en els diferents plans
transversals de convivència i desenvolupament comunitari, d'acollida, mediació, habitatge social,
civisme, educació d'entorn , pla de barris i programes d'acollida especialitzada.

D2

Contractació d'un professional en la Regidoria d'Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància
per a la gestió de ciutadania, migracions i igualtat.

Cinquè.- Aprovar el protocol de la sol·licitud del Servei de Primera Acollida i de la sol·licitud
del Certificat d’Acollida als efectes d’harmonitzar els procediments administratius locals per a
la seva tramitació, conforme es determina en la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les
persones immigrades i de les retornades a Catalunya i es regula en el Decret 150/2014, de
18 de novembre dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya.
DIAGRAMA de PROCEDIMENT de la sol·licitud del SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
01.- INFORMACIÓ PADRÓ MUNICIPAL o ÀREES MUNICIPALS
02.- SOL·LICITUD DEL S1A PER PART DE LA PERSONA INTERESSADA (a)
03.- PRIMERA ENTREVISTA AL S1A (b)
04.- VERIFICACIÓ I ESMENA DE DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
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05.- REGISTRE DE LA SOL·LICITUD DEL S1A AJUNTAMENT
06.- TRAMITACIÓ SOL·LICITUD EACAT
07.- TRAMESA A SECRETARIA DE LA PROPOSTA DEL S1A
08.- TRAMESA VIA EACAT I EMISSIÓ DE L’ASSENTAMENT DE SORTIDA
09.- ALTA I PROPOSTA DEL CIRCUIT I.A.I.
10.- ANOTACIÓ DEL INFORME AL FITXER DE SEGUIMENT
11.- ARXIU SERVEIS COMPETENTS (d)
OBSERVACIONS:
S1A: Servei de Primera Acollida
PLCM: Pla local de ciutadania i migracions
ASCCI: Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància
I.A.I: Informe de l’ Itinerari d’Acollida Individual
SMC: Servei Municipal Competent
(a) Documentació a aportar amb la sol·licitud normalitzada:

Imprès de sol·licitud del Servei de Primera Acollida adreçat a la Secretaria d’Igualtat, Migracions
i Ciutadania.

Fotocòpia del Passaport/ NIE/ TIE vigent.

Certificat d’empadronament històric a Mollerussa.
(b) Documentació a aportar en el moment de la primera entrevista al S1A:

Certificacions de cursos formatius realitzats a Catalunya o resta Estat Espanyol.

Certificats o títols de coneixement de llengües oficials.

Certificat d’assistència a programes d’acolliment.
(d) Els expedients amb les dades i còpia dels informes s’arxivaran a les oficines de la Regidoria d’Acció
Social i Comunitària, Ciutadania i Infància.

DIAGRAMA de PROCEDIMENT de la sol·licitud del CERTIFICAT D’ACOLLIDA
01.- INFORMACIÓ AL S1A
02.- SOL·LICITUD DEL CA PART DE LA PERSONA INTERESSADA (a)
03.- ENTREVISTA AL S1A (b)
04.- VERIFICACIÓ I ESMENA DE DOCUMENTACIÓ PRESENTADA
05.- REGISTRE DE LA SOL·LICITUD DEL CA AJUNTAMENT
06.- TRAMITACIÓ SOL·LICITUD EACAT.
07.- TRAMESA A SECRETARIA DE LA PROPOSTA DEL CA
08.- TRAMESA VIA EACAT I EMISSIÓ DE L’ASSENTAMENT DE SORTIDA
09.- ANOTACIÓ DEL INFORME AL FITXER DE SEGUIMENT
10.- ARXIU SERVEIS COMPETENTS (d)
11.- NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL CA A LA PERSONA INTERESSADA
12.- TRAMESA A SECRETARIA DE LA PROPOSTA DEL CA
13.- ARXIU SERVEIS COMPETENTS (d)
OBSERVACIONS:
S1A: Servei de Primera Acollida
PLCM: Pla local de ciutadania i migracions
ASCCI: Regidoria d’Acció Social i Comunitària, Ciutadania i Infància
I.A.I: Informe de l’ Itinerari d’Acollida Individual
SMC: Servei Municipal Competent
(a) Documentació a aportar amb la sol·licitud normalitzada:

Imprès de sol·licitud del Certificat d’ Acollida adreçat a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania.

Fotocòpia del Passaport/ NIE/ TIE vigent.

Certificat d’empadronament històric a Mollerussa.

Certificat d’alta al S1A, si escau.
(b) Documentació a aportar en el moment de la primera entrevista pel CA:
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Certificacions de cursos formatius realitzats a Catalunya o resta Estat Espanyol.

Certificats o títols de coneixement de llengües oficials.

Certificat d’assistència a programes d’acolliment.
(d) Els expedients amb les dades i còpia dels informes s’arxivaran a les oficines de la Regidoria d’Acció
Social i Comunitària, Ciutadania i Infància.

Sisè.- Aprovar els models FORMULARIS normalitzats associats al protocol per a la tramitació
de l’expedient derivat de la sol·licitud del Servei de Primera Acollida i de la sol·licitud del
Certificat d’Acollida que figuren en la proposta elaborada pels Serveis Municipals competents.
No obstant, els modelatges normalitzats seran, en tot cas, susceptibles d’adequació a la
casuística que es trobi l’ajuntament i atenent a la naturalesa dels distints expedients que es
tramitin, de manera que el criteri d’actuació sigui el suficientment flexible per a adaptar el
contingut essencial dels tràmits a la diversitat que es presenti.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords als Serveis municipals competents per al seu
compliment i observança.
Vuitè.- Facultar EL Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, pel
desplegament dels acords adoptats i per a fer-los efectius.
19.

EXPEDIENT REINTEGRAMENT BESTRETA REINTEGRABLE R.C., A.

Segons la instància presentada per R.C., A. el dia 22 de novembre de 2019 al Registre
General de l’Ajuntament de Mollerussa amb número 2019/18333 sol·licitant el fraccionament
de pagament de les bestretes pendents de reintegrament per import total de 6.641,20 euros.
Vist l’informe emès per l’interventor.
D'acord amb els preceptes legals vigents, es proposa a la Junta de Govern, el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el reconeixement del deute a favor de l’Ajuntament de Mollerussa per part
de l’Anna Rodríguez Cuadrado per import de 6.641,20 euros amb els terminis i imports de
devolució proposats.
Segon.- Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

LIQUIDACIÓ OAGRTL 3r TRIMESTRE 2019

Vista la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2019 presentada per l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida, que s’adjunta a
l’expedient.
Atès que l’Ajuntament de Mollerussa té delegades en aqueix OAGRTL, mitjançant conveni
amb vigència des de l’1 de gener de 1996, la recaptació de determinats tributs municipals.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Donar compte de l’expedient de liquidació corresponent al 3r trimestre de 2019
dels tributs delegats en l’OAGRTL, amb el següent desglossament:
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(S’adjunten com annexos els llistats per conceptes i anys corresponents)
Total recaptació bruta:
Entrega a compte recaptació:
Relació de baixes – valors rebuts:
Relació de baixes – LID executiva Ajuntament:
Relació d’ingressos – LID executiva Ajuntament:

93.283,06 €
80.031,76 €
23.600,62 €
20.589,97 €
5.482,00 €

Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics als efectes oportuns.

21.

RELACIÓ AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 3/2019.

Vista la relació de les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 3/2019, que inclou 11 expedients i que importa la
quantitat 7.010,25 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Elevar a definitives les autoliquidacions practicades.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

22.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 21/2019

Vista la relació núm. 21/2019 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 32 expedients i que importa la quantitat
925,34 €.
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 21/2019, corresponent al període entre els dies 28 d’octubre al 17 de novembre 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.
23.

RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 9/2019.

Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
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Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 9/2019, que inclou 21 expedients i que importa la
quantitat 6.463,57 €.
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’ esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Que es notifiqui als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu
ingrés en la Tresoreria de la Corporació o Entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als Serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
24.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 49/2019

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 113.061,83€.
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 21 de novembre existeixen
factures sense consignació pressupostaria per import global de 81.583,64€. 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 49/2019, per import global de 113.061,83€.
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.

25.

MERCAT SETMANAL 2019 PADRÓ DESEMBRE

Vista la relació del padró del Mercat Setmanal del mes de desembre de 2019, per un import
de 6.653,22 € i que s’adjunta com annex.
Examinat l’esmentat padró, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
acorda:
Primer.Aprovar el padró del Mercat Setmanal corresponent al mes de desembre de
2019.
Segon.Que es notifiqui als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació, a fi i efecte que es
procedeixi al cobrament de les liquidacions practicades.
Tercer.Donar trasllat a l’Àrea de Mercats als efectes oportuns.
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26.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SALA DEL
TEATRE DE L’AMISTAT. PELS DIES DES DEL 27 D’ABRIL FINS AL 4 DE MAIG DE
2020. PER A COLLA DE 50 I MÉS DE MOLLERUSSA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per A.C., A., en representació de Colla de 50 i
més de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del teatre de l’Amistat
pels dies del 27 d’abril de 2020 fins al 04 de maig de 2020, per poder celebrar l’espectacle
anual.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Colla de 50 i més, la utilització de la Sala del teatre de l’Amistat els
dies des del 27 d’abril fins al 4 de maig de 2020, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

Règim jurídic de l’autorització o llicència:

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

entre
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_______



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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de
protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors de l’Amistat
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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27.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA DELS PAVELLONS 19 DE MARÇ I 11 DE
SETEMBRE PEL DIA 20 de desembre de 2019 PER AL TORNEIG DE SELECCIONS
ZONALS DE LA REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE BASQUETBOL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. S.P., O., en representació de CLUB
BÀSQUET MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar els pavellons 19 de març i
11 de setembre el dia 20 de desembre de 2019 des de les 15:00 i fins les 00:00 h per al
Torneig de seleccions zonals de la Representació Territorial de Lleida de la Federació
Catalana de Basquetbol.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al CLUB BÀSQUET MOLLERUSSA, la utilització dels pavellons 19 de març
i 11 de setembre el dia 20 de desembre de 2019, des de les 15:00 i fins les 00:00 h per a
l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i fer foc en tot el recinte
-Tenir localitzats els extintors de la instal·lació
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
28.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. ESPAI
D’EXPOSICIÓ A LA PLAÇA MANUEL BERTRAN PELS DISSABTES 23 I 30 DE
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NOVEMBRE I 7, 14, 21 I 28 DE DESEMBRE 2019 PER A TESTIMONIS
CRISTIANS DE JEHOVA
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.S., M., en representació de Testimonis
Cristians de Jehovà, en què demana autorització per utilitzar un espai d’exposició la plaça
Manuel Bertran, els dies 23 i 30 de novembre i 7, 14, 21 i 28 de desembre de 2019 per a
informar.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Testimonis Cristians de Jehovà, la utilització de espai d’exposició a
la plaça Manuel Bertran els dies 23 i 30 de novembre i el 21 de desembre de 2019 per a
l’activitat descrita.
Segon. Desestimar a Testimonis Cristians de Jehovà la utilització de l’espai de la plaça
Manuel Bertran els dies 7, 14 i 28 de desembre de 2019 ja que estarà ocupat per altres
activitats.
Tercer. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi carpa, aquesta ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu
desplaçament en cas
de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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29.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. ESPAI
D’EXPOSICIÓ AL MERCAT SETMANAL PELS DIMECRES 20 I 27 DE NOVEMBRE I
4, 11 I 18 DE DESEMBRE 2019 PER A TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per G.S., M., en representació de Testimonis
Cristians de Jehovà, en què demana autorització per utilitzar espai d’exposició al mercat
setmanal els dies 20 i 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre per a informar.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Testimonis Cristians de Jehovà, la utilització d’un espai d’exposició al
mercat setmanal els dies 20 i 27 de novembre i 4, 11 i 18 de desembre per a l’activitat
descrita i es proposa com a ubicació la Plaça Manuel Bertrand, al costat de la parada 025, al
recte de la rectoria, tenint en compte que aquesta ubicació pot estar subjecta a possibles
modificacions segons l’organització del mercat.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola.
-En cas d’haver-hi carpa, aquesta ha d’anar subjectada amb pesos, per evitar el seu
desplaçament en cas
de vent.
-En cas de forts vents, s’ha de procedir al desmuntatge de la carpa.
-Pòlissa i rebut RC en vigor
-No obstaculitzarà els recorreguts dels vehicles d’emergències.
-En cas d’emergència trucar al 112.
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
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30.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. TEATRE DE
L’AMISTAT PEL DIA 8 DE MAIG DE 2020 PER A INFERMERIA PLA D’URGELL,
ICS

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la senyora F.G., J., en representació de
Infermeria Pla d’Urgell,ICS, en què demana autorització per utilitzar el teatre de l’Amistat el
dia 8 de maig de 2020 a les 20:00 hores per a fer la presentació de les activitats
organitzades.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Infermeria Pla d’Urgell, ICS, la utilització del teatre de l’Amistat el dia
8 de maig de 2020 a les 20:00 per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



L’ús social exclou l’establiment
l’ajuntament i el beneficiari.



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

d’obligacions

jurídiques

contractuals

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel
beneficiari el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap
dret per a la transformació o la modificació d’aquell.
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Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Prohibit fumar i utilitzar pirotècnia o fer flama viva a l’interior
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament total teatre l’Amistat 680 persones (segons 7.3.4.3 de la memòria
tècnica de protecció contra incendis) 551 cadires, 129 resta.
-En cas d’emergència seguir les instruccions dels treballadors de l’Amistat
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
31.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2334-344-2019

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

obtenir una targeta
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Atès que la persona 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: C.H., S.
DNI: xxxxxxxxx
Núm. targeta: 25137-2019-00045-7049Y
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 11/2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
32.

TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-43-2019

Vist l’expedient tramitat per F.C., M.T. amb DNI xxxxxxxxx per
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

obtenir una targeta

Atès que la persona 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: F.C., M.T.
DNI: xxxxxxxxx
Núm. targeta: 25137-2019-00046-2656A
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 11/2024
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

33.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen i
que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en els següents assumptes:
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33.1.- ATORGAMENT DE L’AUTORITZACIÓ TEMPORAL, A PRECARI, D’ÚS
PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA
POPULAR DE CAP D’ANY ALS ESPAIS DELIMITATS DELS PAVELLONS
POLIESPORTIUS DE MOLLERUSSA PER LA REALITZACIÓ DEL SOPAR I EL
SERVEI DE BAR. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
Exposició de fets:
Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mollerussa de data 24 d’octubre de
2019, es va aprovar l’expedient que té per objecte l’autorització temporal, a precari, d’ús
privatiu del domini públic per a l’organització de la Festa popular de Cap d’any als espais
delimitats dels pavellons poliesportius municipals, per la realització del sopar i el servei de
bar en règim de concurrència pública, aprovant-se simultàniament les Bases reguladores que
han de regir-la.
Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
anunciar la convocatòria establint-se el termini de 15 dies naturals per a la presentació
d’ofertes. Durant el termini establert, es va presentar una única sol·licitud de participació per
part de GRANJA MERFRAN, SL (NRE 2019/17988, de data 14/11/2019).
En la data 21 de novembre de 2019, la Mesa de valoració es va reunir i va acordar per
unanimitat dels membres presents, declarar vàlida la proposta i proposar a l’òrgan
competent perquè autoritzi a l’empresa per a la utilització del domini públic, previ
requeriment de documentació acreditativa del compliment dels requisits relatius a la
capacitat d’obrar i la solvencia, establerts a la clàusula 9.1 de les bases reguladores.
Fonaments de dret:
Vist allò establert a la clàusula 9.7 de les Bases reguladores que regeixen el procediment la
qual estableix que “el sol.licitant que hagi estat proposat per a l’atorgament de l’autorització,
està obligat a aportar a l’Ajuntament de Mollerussa la documentació que li sigui requerida en
el termini màxim de 7 dies naturals a comptar de l’endemà de ser requerit”.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Declarar vàlid el procediment que té per objecte l’AUTORITZACIÓ TEMPORAL, A
PRECARI, D’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA
FESTA POPULAR DE CAP D’ANY ALS ESPAIS DELIMITATS DELS PAVELLONS
POLIESPORTIUS DE MOLLERUSSA PER LA REALITZACIÓ DEL SOPAR I EL SERVEI DE
BAR, en règim de concurrència pública.
Segon. Acceptar la proposta de la Mesa de valoració i requerir a GRANJA MERFRAN, SL,
perquè presenti en el termini de set (7) dies naturals a comptar des del següent al que
rebi el requeriment, la documentació establerta a la Base 9.1, relativa a la capacitat
d’obrar i la solvència exigida per a poder participar en el procediment.”
33.2.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ TRAVESSIA DOMÈNEC
CARDENAL”, 2N TERMINI
Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització
Travessia Domènec Cardenal” corresponent al 2n termini, que inclou 59 LIDs i que
importa la quantitat de 29.081,20 €.
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Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esmentada relació de contribuents i les corresponents liquidacions.
Segon.- Notificar als interessats les liquidacions d’ingrés directe, per procedir al seu ingrés
en la Tresoreria de la Corporació o entitat bancària col·laboradora en les tasques de
recaptació.
Tercer.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
33.3.-CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA I
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS
RECURSOS QUE HAN D'APORTAR DE FORMA COMPARTIDA AL COMPLIMENT
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT AMB EL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I
INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLÀ DE TRANSICIÓ AL
TREBAL (PTT).
Fets
1. Que en les ciutats de Mollerussa i Tàrrega i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu
de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de
graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva
formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional que els
permeti incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat.
2. Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic que
permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari formatiu
i professional.
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral, també
els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius
de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho
desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció del
graduat en ESO.
3. Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de
formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de
millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de
primer nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com
l’aprenentatge al llarg de la vida.
4. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per
la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de
formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014),
modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de
febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció.
Concretament l’article 8 d’aquesta Resolució fa referència a les característiques dels Plans
de Transició al Treball (PTT) i a que es realitzaran a partir de convenis de col·laboració,
entre les administracions locals i el Departament d’Educació.
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5. Atès que per acord de Junta de Govern de data 21 de novembre de 2019 s’ha aprovat
formalització i tramitació del CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I ELS
AJUNTAMENTS DE MOLLERUSSA I TÀRREGA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE
FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
(PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR
EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. PERÍODE 20202023.
6. El conveni de col·laboració esmentat en el punt anterior preveu l'aportació pels
Ajuntaments de forma compartida d'una sèrie de recursos en concret:
a) Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament pels Ajuntaments
per al desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del
grup.
b) El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de
formació general del programa/es de formació i inserció-PTT objecte d’aquest
conveni.
c) El suport dels tècnics municipals de Mollerussa i Tàrrega.
d) El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de
formació i inserció objecte d’aquest conveni.
e) A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.
f) La cessió dels locals adients per desenvolupar les accions formatives.
7. Atès que es considera d’interès municipal la formalització d’un conveni amb l’ajuntament
de Tàrrega per al desenvolupament dels recursos que han d'aportar de forma compartida
al compliment del conveni de col·laboració signat amb el departament d'educació per a la
realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) organitzats en la modalitat de Pla de
Transició al Treball (PTT).
8. Vist els informes Jurídic, d’Intervenció i del Departament d’Ensenyament.
Fonaments jurídics
1. Considerant que l'article 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permet a les entitats locals
formalitzar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com
privat, sempre que no siguin contraris a l'ordenament jurídic, ni versin sobre matèries no
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tinguin
encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la
disposició que ho reguli.
2. Considerant el règim jurídic dels Convenis determinat pels articles 47 a 53 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
D'acord amb tot l'exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA I
L'AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS QUE HAN
D'APORTAR DE FORMA COMPARTIDA AL COMPLIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SIGNAT AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE
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FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN LA MODALITAT DE PLÀ DE TRANSICIÓ AL
TREBAL (PTT).
Segon. Aprovar la tramitació anticipada de l'expedient de despesa.
Tercer. Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Mollerussa de disposar de consignació
pressupostària adequada i suficient en els pressupostos dels l'exercicis 2020, 2021, 2022 i
2023 per a l'execució del present conveni, d'acord amb el següent detall:
Aplicació pressupostària
04.2410.1310000
04.2410.1600000
04.2410.2269900

Previsió despesa anual
12.820,00
4.460,00
400,00

Quart. Condicionar l'efectivitat d'aquest acord a l'efectiva disposició de consignació
adequada i suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.
Cinquè. Formalitzar electrònicament el conveni i facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com
en dret sigui menester, per al desplegament d’aquest acord.
Sisè. Inscriure el conveni, una vegada s'hagi formalitzat, en el Registre electrònic de
l'Ajuntament de convenis subscrits (art. 144.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público).
Setè. Informar del Conveni al Registre de Convenis de la Generalitat (Disposició Addicional
9a de la Llei 19/2014 de Transparència catalana i fer-ne publicitat activa al Portal de
Transparència de l'Ajuntament).
Vuitè. Notificar els presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Excm. Ajuntament de Tàrrega, als efectes oportuns i donar-ne trasllat als
serveis municipals competents.
ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA I L'AJUNTAMENT
DE MOLLERUSSA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS QUE HAN
D'APORTAR DE FORMA COMPARTIDA AL COMPLIMENT DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ SIGNAT AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) ORGANITZATS EN
LA MODALITAT DE PLÀ DE TRANSICIÓ AL TREBAL (PTT).
A la ciutat de Mollerussa,
REUNITS
D'una part, la senyora P.B., A. , major d'edat, veïna de Tàrrega, amb DNI núm. xxxxxxxxx,
amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Major, 1 de Tàrrega (CP 25300), seu de
l'ajuntament.
D'altra banda, el senyor MARC SOLSONA AIXALÀ, major d'edat, veí de Mollerussa, amb DNI
núm. xxxxxxxxx, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça de l'Ajuntament, 2 de
Mollerussa (CP 25230), seu de l'ajuntament.
Assisteixen i actuen, el primer en nom i representació de l'ajuntament de Tàrrega, en la seva
qualitat d'Alcaldessa - Presidenta, i el segon en nom i representació de l'ajuntament de
Mollerussa, en la seva qualitat d'Alcalde - President, en virtut de les facultats que els
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atorguen els articles 21.1 b) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i 53.1 a) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present conveni de col·laboració interadministratiu, d'acord amb els següents:
ANTECEDENTS

I

Els ajuntaments de Tàrrega i Mollerussa han aprovat el Conveni de Col·laboració amb el
Departaments d'Educació, per a la realització de Programes de Formació i Inserció (PFI)
organitzats en la modalitat de plans de transició al Treball (PTT).
II
Aquest programa forma part de l'oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) dins del
Plans de Transició al Treball (PTT) organitzats pel Departament d'Ensenyament en
col·laboració amb les administracions locals, que el Departament d'Ensenyament convoca
cada any, amb la finalitat de millorar la formació dels joves, que no tenen el graduat en ESO,
proporcionar-li una formació professional de primer nivell i facilitar la seva continuïtat
formativa i la formació al llarg de la vida.
III
El conveni de col·laboració preveu l'aportació pels Ajuntaments de forma compartida d'una
sèrie de recursos en concret:





•

Un/a professor/a funcionari/ària o contractat/da directament pels Ajuntaments per al
desenvolupament d’aquest programa, que farà les funcions de tutor/a del grup.
El material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació
general del programa/es de formació i inserció-PTT objecte d’aquest conveni.
El suport dels tècnics municipals de Mollerussa i Tàrrega.
El suport administratiu necessari per al desenvolupament dels programes de formació i
inserció objecte d’aquest conveni.
A més, cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la
coordinació i que serà la responsable del funcionament d’aquests programes.
La cessió dels locals adients per desenvolupar les accions formatives.

Amb la finalitat de desenvolupar els compromisos adquirits ambdues parts acorden la
formalització del present conveni, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE
És objecte d'aquest conveni l'establiment de les condicions i sistemes de repartiment dels
recursos que cada ajuntament ha d'aportar al compliment del Conveni de Col·laboració
aprovat per ambdós ajuntaments i el Departaments d'Educació, per al desenvolupament del
Pla de Transició al Treball (PTT.); de conformitat amb allò previst a l'antecedent III
SEGONA. DESENVOLUPAMENT DE L'ACCIÓ.
El professor/a contractat/da per al desenvolupament del PTT s'haurà de regir pels següents
criteris:
1. Procés selectiu: S’efectuarà un procés de selecció per part de l’Ajuntament de Mollerussa

per seleccionar d’un/a professor/a-tutor/a pel programa de formació i inserció (PFI),
modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense haver obtingut el títol de graduats en educació secundària obligatòria. La
comissió de valoració estarà integrada per:
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PRESIDENT

Secretari General de l’Ajuntament de Mollerussa.

VOCALS

Director del Centre La Solana de Tàrrega.
Vocal designat per l’Ajuntament de Mollerussa.
Cap de la unitat d’igualtat, salut i joventut de l’Ajuntament de Tàrrega.
Vocal designat pel Departament d’Ensenyament.

SECRETARI/A

Tècnica d’Administració General de l’Ajuntament de Mollerussa, amb dret
a veu i sense vot.

2. Contractació i dedicació: Cadascun dels ajuntaments contractarà l’aspirant seleccionat

mitjançant contracte de treball per obra o servei determinat, a temps parcial fins a un
màxim del 50% de dedicació en cadascun dels municipis.

3. Durada del contracte laboral: El contracte que cascun dels municipis formalitzarà amb

l’aspirant seleccionat coincidirà amb la durada del conveni al que es refereix la clàusula
VI d’aquest conveni, sempre que existeixi l'efectiva disposició de consignació adequada i
suficient en les anualitats d'aplicació del conveni.

4. Retribució: Seran a càrrec de l’Ajuntament corresponent el pagament de la nomina i el

compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social relacionades amb el
treballador seleccionat, en proporció a la dedicació que aquest tingui assignada en cada
ajuntament.

5.

Compatibilitat: D’acord amb l’establert a l’article 4.6 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat ambdós
ajuntaments reconeixen l’interès públic de la funció docent directament relacionada que
ha de desenvolupar aquest/a professor/a-tutor/a pel programa de formació i inserció
(PFI), modalitat pla de transició al treball (PTT), a fi d’autoritzar la compatibilitat dels
serveis que es prestin en els dos llocs de treball del sector públic al 50% de dedicació
parcial en cada municipi i sense que se superi la jornada ordinària.

TERCERA.-CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL CONVENI, I
CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PROCEDENTS.
No es preveu que l’incompliment del conveni per alguna de les parts pugui comportar cap
tipus de dany o perjudici per a l’altra, amb la qual cosa no es procedent determinar cap tipus
d’indemnització.
QUARTA.- MECANISMES DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DEL
CONVENI I DELS COMPROMISOS DE LES PARTS.
Atès l’establert a la clàusula segona sobre el desenvolupament de l’acció no es fa necessari
regular cap mecanisme de seguiment, vigilància i control.
CIQNUÈNA.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI.
No es preveu la modificació del conveni.
SISÈNA. VIGÈNCIA
Aquest conveni entrarà en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes fins el 31 de
desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els programes de formació i inserció per als
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cursos escolars adients i existeixi l'efectiva disposició de consignació adequada i suficient en
les anualitats d'aplicació del conveni.
Abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, les parts signants poden acordar la
pròrroga del conveni per un període total màxim de 4 anys. La pròrroga quedarà
formalitzada mitjançant una addenda i es produirà amb notificació prèvia a la finalització de
la vigència del conveni i per acord de totes les parts.
SETENA. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la
interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes per la
jurisdicció contenciosa administrativa
I, perquè consti en senyal de conformitat, afirmant-se i ratificant-se en el contingut del
present document, que prometen complir lleial i fidelment, el signen per duplicat exemplar, a
un sol efecte.
ALBA PIJUAN VALLVERDÚ
Alcaldessa de Tàrrega

MARC SOLSONA AIXALÀ
Alcalde de Mollerussa”

I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i quinze 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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