AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores i cinc minuts del dia 12 de desembre de
2019. A la Sala de Juntes de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé Cirés
i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia, Sra. Anna Maria Carné Baiget, Sra. Rosalia Carnicé
Farré, Sra. Dolors Bargalló Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
1.

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

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la distribució de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
2. CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM 3 “MILLORA DE L’ENTORN URBÀ DE L’AVINGUDA
PRAT DE LA RIBA ” .
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: “Millora de l’entorn Urbà de l’Avinguda Prat de la Riba”.
Núm. Certificació: Núm. 3
Import: 65.771,40€
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de l’obra Sr. Jordi Capell Mateus amb
el conforme del adjudicatari, ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
3. 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 delegades mitjançant el
Decret De l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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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 6.129,57€.
ANNEX I:
Sol·licituds d’obres autoritzades

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

274/2019
F.D., J.
C/ PONENT, 1
3.747,00
1.873,50
11,50
1.873,50
0,00

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

349/2019
ASSOCIACIÓ TALMA SERVEI
C.PONENT, 20
140,66
70,33
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:

350/2019
S.S., X.
C/ IGOR FLOREZ 4
17,80
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:

352/2019
M.P., D.
AV. GENERALITAT, 5
121,00
60,50
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:

355/2019
C.P AV. DE LA PAU, 20
AV. DE LA PAU, 20
50,19
25,09
0,00
0,00
0,00

4. EXPEDIENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS I TRASPÀS DE PROJECTE ELÈCTRIC
PER PART D EL’AJUNTAMENT D EMOLLERUSSA A FAVOR DE EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES, S.L.U.
Antecedents:
i.

El Departament d'Ensenyament, a través de la Taula Mixta de Planificació Escolar, va
informar a l’Ajuntament de Mollerussa al desembre de 2018, que les previsions amb que
comptava el Servei de Planificació Educativa de la Representació Territorial de Lleida,
indicaven que el nombre de places de secundària per al curs 2018-2019 eren insuficients
degut a la previsió de l'augment demogràfic d'aquesta franja d'edat en els propers anys.
Per aquest motiu, van sol·licitar a aquest Ajuntament la cessió d’espais de titularitat
municipal per a la creació d’un nou equipament escolar, en concret, un centre educatiu
d’ensenyança secundària.

ii.

Per acord de la Junta de Govern de 17 de gener de 2019, es va aprovar definitivament la
relació de béns i drets afectats per l’ocupació directa de les finques afectades; la
segregació de les porcions d’aquestes respecte de la seva finca matriu i la posterior
ocupació directa dels terrenys afectats (mitjançant la formalització de les corresponents
actes d’ocupació i pagament); i la incorporació de les finques objecte d’ocupació directa a
l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Mollerussa. Posteriorment, mitjançant el
Decret d’Alcaldia 2019/68 es va acordar l’agrupació, en una finca independent, de les
finques afectades per l’ocupació directa destinades a equipament, és a dir, a la
construcció de l’esmentat centre educatiu.

iii.

En relació amb l’expedient de cessió gratuïta del bé municipal patrimonial afectat a un
servei públic / equipament públic (inscrit a l’inventari de Béns Municipals de l’Ajuntament
de Mollerussa amb la denominació “terreny per al nou centre educatiu d’ensenyança
secundària”) a favor de la Generalitat de Catalunya, per tal que aquest executés les obres
de construcció d’un centre educatiu d’ensenyança secundària, en data 28 de febrer de
2019 es va dictar el Decret d’Alcaldia 91/2019, mitjançant el qual es va incoar l’expedient
previ, donant compliment amb les prescripcions establertes per la normativa que resulta
d’aplicació, per tal de dur a terme la cessió gratuïta de béns patrimonials municipals.

iv.

Havent donat compliment als requisits necessaris previstos per la normativa aplicable, i
acreditats amb la instrucció de l’expedient oportú, en data 25 de juliol de 2019, en cessió
plenària de caràcter ordinari (sessió número 2019/07), va adoptar-se l’acord de cessió
gratuïta dels terrenys del Sector SUBd-15 destinats a equipament per la construcció d’un
centre educatiu d’ensenyança secundària per part de la Generalitat de Catalunya, en
concret, la cessió de la finca inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé
patrimonial, lliure de càrregues i servituds, inscrita al Registre de la Propietat número 3
de Lleida, Tom 3078, Llibre 312, Foli 64, Finca 14.553.
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v.

Per tal que la finca objecte de cessió disposi del subministrament d’energia elèctrica amb
la potència suficient pel correcte funcionament de l’equipament escolar, resulta necessària
la formalització, amb la mercantil EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U., del document
mitjançant el qual l’Ajuntament de Mollerussa cedeix a l’esmentada mercantil: (i) la
titularitat del projecte denominat “PROJECTE DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ
PER A NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A NOU INSTITUT – T.M. DE MOLLERUSSA”, així
com dels permisos concedits per determinats organismes oficials particulars, i (ii) les
instal·lacions de baixa tensió situades al Carrer Josep Tarradelles (Línies de Baixa Tensió
(<1 kV): 151 mts. en tubular de XZ1 3x240+1x150 AL; i 1 Caixa de seccionament).

En virtut de tot el que s’ha exposat anteriorment, la Junta de Govern, en desplegament de
les facultats delegades mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el document mitjançant el qual l’Ajuntament de Mollerussa, entre altres,
cedeix a la mercantil EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.: (i) la titularitat del projecte
denominat “PROJECTE DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ PER A NOU
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A NOU INSTITUT – T.M. DE MOLLERUSSA”, així com dels
permisos concedits per determinats organismes oficials particulars, i (ii) les instal·lacions de
baixa tensió situades al Carrer Josep Tarradelles, les quals s’especifiquen en el document de
referència. Tot això en els termes previstos en el document que es transcriu a continuació:
“DOCUMENT DE CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS + TRASPÀS PROJECTE I PERMISOS i
servitud de pas sobre terrenys A FAVOR D’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.
Unipersonal (Expedient 69007)
Barcelona, ***
REUNITS
D’una part, AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, amb NIF núm. P2517200H, domiciliat a
Mollerussa, Plaça de l’ Ajuntament, núm. 2, i en el seu nom i com a representant el Sr.
MARC SOLSONA i AIXALÀ, amb DNI núm. xxxxxxxxx, com alcalde de l’esmentat
Ajuntament, les facultats del qual declara que no li han estat revocades, ni modificades.
I de l’altra, EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal amb NIF núm. B82846817, com a empresa distribuïdora d’energia elèctrica, amb domicili, a l’efecte del
present contracte, a Madrid, Ribera del Loira, 60, i en el seu nom i representació el Sr.
F.S., C. amb DNI xxxxxxxxx, en qualitat d’apoderat, amb les facultats suficients per
aquest atorgament segons resulta de l’escriptura autoritzada pel Notari de Madrid, D.
Francisco Javier Gardeazábal del Río en data 3 de juliol de 2012, nº 1344 del seu
protocol.
Es reconeixen, mútuament i recíproca, la capacitat legal necessària per a aquest acte i,
EXPOSEN I PACTEN
PRIMER. Que AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, cedeix a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales,
S.L. Unipersonal la titularitat del projecte elèctric denominat “PROJECTE DE LÍNIA
SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ PER A NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A NOU
INSTITUT- T.M. DE MOLLERUSSA”, referent a les instal·lacions objecte d’aquest conveni
relacionades en el pacte Segon i del qual n’és l’actual titular, així com dels permisos
concedits per Organismes Oficials i per particulars que es relacionen a continuació:
Permisos d’Organismes Oficials
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Permís municipal de l’Ajuntament de Mollerussa
Autorització d’encreuament amb sèquia tercera del Canal d’Urgell.

En virtut d’aquest document s’accepta per ambdues parts el canvi de titularitat del
projecte elèctric i dels permisos esmentats, a partir de la signatura d’aquest conveni a
nom d’ EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal, per tal que l’empresa elèctrica
sigui la beneficiària dels seus efectes i en compliment del que disposen l’article 25.5 del
RD 1048/2013 i el Decret 351/1987.
SEGON. Que AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA en virtut de l’article 25, del R.D. 1048/2013,
del 27 de desembre cedeix en propietat, a l’empresa elèctrica per incorporar-les a la seva
xarxa de distribució, les instal·lacions següents, situades al carrer Josep Tarradelles, en
el Terme municipal de Mollerussa.
Línies de Baixa Tensió (<1 kV)



151 mts. en tubular de XZ1 3x240+1x150 AL.
1 Caixa de seccionament.

TERCER. EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal podrà connectar nous clients
sobre les instal·lacions cedides, així com procedir a quantes modificacions estimi
necessàries per a assegurar-ne el servei.
QUART. Que AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, cedeix les instal·lacions referides en
l’apartat primer lliures de càrregues, gravàmens, compensacions i taxes, cànons i preus
per ocupació del vol, sòl i subsòl i que EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal
es compromet a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment, conservació i reparació de les
anomenades instal·lacions.
CINQUÈ. Si es presenta alguna despesa, impost, arbitri, taxa, compensació,
indemnització u altra obligació que afecti a les instal·lacions cedides o a les servituds
contemplades en aquest conveni de cessió devengades amb anterioritat a la signatura del
present conveni de cessió d’instal·lacions, seran a càrrec de AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA.
SISÈ. L’empresa elèctrica es compromet a fer-se càrrec de l’explotació, manteniment,
conservació i reparació de les instal·lacions cedides, en el moment en que l’Administració
competent hagi atorgat l’Acta de Posada en Servei de les instal·lacions en qüestió. En tot
cas, el manteniment, conservació i reparació del local que es cedeix, correspondrà a
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Expressament s’acorda entre les parts que, fins que l’Acta de Posada en Servei no s’hagi
atorgat, AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA mantindrà la possessió de les instal·lacions i del
local, sent l’ únic responsable dels mateixos a tots els efectes civils i penals i respondrà
entre altres, de la seva seguretat i dels danys que puguin patir a causa d’accions de
tercers o, per la seva part, ocasionar a tercers, per qualsevol causa en la que no
intervingués culpa de la distribuïdora elèctrica.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

No obstant, sobre les instal·lacions construïdes per AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i
cedides a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal s’estableix un termini de
garantia de DOS ANYS a comptar des de la seva posada en servei pel que respecta a
possibles defectes en els materials o deficiències en l’execució no detectades en els
reconeixements d’acceptació de les instal·lacions.
Durant el termini de garantia establert, les avaries que es produeixin per les causes
indicades en el paràgraf anterior seran reparades amb càrrec a AJUNTAMENT DE
MOLLERUSSA. Si l’avaria suposa una interrupció del servei per als clients de
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal, l’empresa elèctrica podrà realitzar la
reparació urgent i passarà els càrrecs a AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA qui a més a més
haurà de respondre davant EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal. per les
reclamacions de danys que es podessin produir.
SETÈ. El lliure accés a les instal·lacions es realitzarà sense necessitat d’una autorització
específica per a cada cas, preveient-se tant pels vehicles com per al personal d’
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal o a qui en un futur podés substituir-la i
al de les empreses col·laboradores acreditades a l’efecte, amb l’objecte de poder dur a
terme les tasques pròpies d’explotació, manteniment, inspecció i reparació.

VUITÈ. Si li és d’aplicació, sobre la potència excedent AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
podrà exigir la subscripció d’un conveni de rescabalament per una vigència mínima de 10
anys, front a tercers que es connectin sobre les instal·lacions realitzades directament per
AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, segons disposa l’article 25.5 del R.D. 1048/2013, del 27
de desembre. En el conveni de rescabalament només hi constaran aquells costos que,
costejats pel AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA corresponguin a instal·lacions que puguin ser
d’ús comú per tercers.

NOVÈ. Ambdues parts desitgen que aquest document tingui el mateix valor i força d’una
escriptura pública, sense perjudici que, a petició de qualsevol de les dues parts, es pugui
elevar a aquesta consideració, essent les despeses de la formalització a càrrec del
peticionari.

DESÈ. Les parts contractants, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten expressament a
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

I perquè així consti, signen per duplicat aquest document a un sol efecte, al lloc i data
citats al principi”.
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SEGON.- Facultar a l’Alcalde per la signatura del document de cessió transcrit anteriorment,
i tan àmpliament com en Dret sigui menester pel desplegament dels acords adoptats.
TERCER.- Notificar el present acord a la mercantil EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U.

5. LLICÈNCIES D’OBRES
Ateses les sol·licituds de llicències d’obres formulades i que es detallen als seus respectius
expedients, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de
l’Alcaldia núm. 358/2019, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Concedir les llicències municipals d’obres, conforme els expedients que es
relacionen en l’annex que s’incorpora. Les llicències s’atorguen salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes amb caràcter
general i les que, en el seu cas, s’especifiquen singularment.
Segon.- Aprovar les liquidacions dels impostos i taxes de cada una de les obres, conforme
allò que es disposa en les Ordenances Fiscals reguladores, el total de les quals importa la
quantitat de 75,00€.
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:

361/2019
C.P GRUP JAUME D’URGELL BLOC E
GRUP JAUME D’URGELL BLOC E
50,00
25,00
0,00
0,00
0,00

6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES: TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ
DE LES FAROLES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA RONDA DE PONENT DE
MOLLERUSSA.
L’objecte de la present contractació es l’execució dels treballs de substitució de les faroles de
l’enllumenat públic de la Ronda de Ponent, les quals van resultar malmeses a causa d’un acte
vandàlic.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb allò
establert a l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). La codificació CPV de l’objecte del contracte és el 34928510-6 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 40.000
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euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe de l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de
crèdit pressupostari i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que
les normes de desenvolupament de la llei estableixin. Així mateix, segons allò que disposa
l’article 118.2, al tractar-se d’un contracte d’obres, caldrà que s’afegeixi a l’expedient el
pressupost de les obres elaborat per l’administració.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
queda acreditada mitjançant l’informe emès 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 40.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, s’ha considerat que l’oferta econòmica presentada per
part de l’empresa GIL POLO, SL amb el CIF: B25742735, és la millor en termes de qualitatpreu. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per a
executar el contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats i la resta de legislació aplicable, la Junta de
Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES
2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació, per
unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES que té per objecte
l’execució dels treballs de SUBSTITUCIÓ DE FAROLES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA
RONDA DE PONENT DE MOLLERUSSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR D’OBRES esmentat a favor de GIL POLO, SL amb
el CIF: B25742735, en els termes que es descriuen seguidament:


La retribució del contracte: 9.030,42 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de l’execució de les obres en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.



Termini d’execució:
Els treballs s’hauran d’executar en el termini màxim de 2 dies hàbils.



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



Seguretat i salut en el treball:
L’adjudicatari haurà de donar compliment a les recomanacions mínimes en matèria
de seguretat i salut en el treball que estableix la legislació vigent.
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Pròrroga del contracte i revisió de preus:
El contracte no és susceptible de pròrroga, ni tàcita ni expressa ni de revisió de
preus, per aplicació d’allò establert als articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLOGUER
D’APARELLS SONORS DISSUASSIUS PER A INSTAL·LAR A DIFERENTS ZONES
DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
L’objecte de la present contractació és el lloguer d’aparells sonors per a instal·lar als arbres
de diferents zones del municipi de Mollerussa, amb la finalitat de dissuadir els estornells dels
seus dormitoris durant els mesos de residència al municipi.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon els Codis CPV:
33112200-0 i 32342000-2 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió
de 28 de novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Mitjançant la publicació d’un anunci al Perfil del contractant, es va establir el termini de 5
dies hàbils amb la finalitat de que les empreses interessades presentin oferta econòmica per
l’execució del contracte. Finalitzat el termini esmentat, han estat presentades dues ofertes
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considerant l’òrgan de contractació que la millor en termes de qualitat-preu, és la que ha
estat presentada per part de l’empresa AUS CONTROL amb el NIF: 39314091F, la qual
disposa de la capacitat d’obrar i habilitació professional per a executar el contracte, conforme
requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i
a proposta de la Regidoria contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
LLOGUER D’APARELLS SONORS DISSUASSIUS PER A INSTAL.LAR A DIFERENTS
ZONES DEL MUNICIPI DE MOLLERUSSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2019.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de AUS
CONTROL amb el NIF: 39314091F, en els termes que s’indiquen seguidament:

Objecte del contracte:
Lloguer de cinc aparells sonors i vint altaveus per al control d’aus, per tal d’instal·lar als
arbres de la zona de l’Avinguda del Canal, Xalet del Castelló, Escola de Música i Piscines
municipals.


La retribució del subministrament: 6.050,00 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del compliment del contracte
en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan
competent.



La durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix en sis (6) mesos.



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



Formalització del contracte:

No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu i la
incorporació de la factura i la resta de documents establerts a l’article 118 de la LCSP,
acreditaran la seva existència, de conformitat amb allò establert als article 36.1 i 153.2
de la LCSP.
Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
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8. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SERVEIS: ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A LA PROPOSTA DE LA MOBILE WEEK A LA CIUTAT DE MOLLERUSA.
L’objecte de la present contractació és l’assistència tècnica per a celebració de la Mollerussa
Mobile Week el proper mes de febrer de 2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d’acord amb allò
establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
72600000-6 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 municipal vigent, consignació
pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa
ha estat informada per part de la Intervenció de fons.
De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentada la proposta de serveis i honoraris
per a la realització dels treballs, per part de Esteve Aymerich amb el NIF:78067340G, el qual
disposa de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional necessària per a executar les
prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’art. 131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, la Junta de Govern, en desplegament de les
facultats delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i a
proposta de la Regidoria de contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. AUTORITZAR l’expedient de CONTRACTACIÓ MENOR del SERVEI que té per objecte
l’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PROPOSTA DE LA MOBILE WEEK A LA CIUTAT DE
MOLLERUSA.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de A., E. amb el
NIF:xxxxxxxxx en els termes que es descriuen seguidament:


Objecte del contracte
L’Ajuntament de Mollerussa ha signat un conveni el Departament Polítiques Digitals per
tal de dur a terme la celebració de la Mollerussa Mobile Week el proper mes de febrer de
2020. Per tal de poder donar cobertura a les necessitats organitzatives de
l’esdeveniment, és necessària la contractació d’un servei extern d’assessoria.
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La retribució del contracte: 3.878,05 € (IVA inclòs).
El pagament de la despesa s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura/res per l’òrgan
competent.



La durada de la prestació:
La prestació del contracte es durà a terme durant el segon semestre de 2019.



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



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

Tercer. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Quart. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.
9. COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EXERCICI D’ACTIVITATS. EXPEDIENT NÚM.: 2544-412019. DESCRIPCIÓ: SALA DE JOCS ESCAPE ROOM. EMPLAÇAMENT: AV. DE LA
PAU, 8, LOCAL. TITULAR: CAROLINA ESTEBAN OLIAS.
En data 30 d’octubre de 2019, la Sra. E.O., C. presenta la comunicació prèvia per a l’exercici
de l’activitat de sala de jocs escape room a l’Avinguda de la Pau, 8, local. Després de
realitzar les obres necessàries i de subsanar la documentació pertinent per a la tramitació i
resolució de l’expedient d’activitats a data 26 de novembre de 2019 .
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 de l’exercici de l’activitat següent:
Número d’expedient: 2544-41-2019
Titular: E.O., C.
Denominació: Sala de jocs escape room
Emplaçament: Avinguda de la Pau, 8, local
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
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Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.

TITULAR:
ACTIVITAT:
EMPLAÇAMENT:
EXPEDIENT:

“INFORME RESOLUCIÓ:
E.O., C.
SALA DE JOCS ESCAPE ROOM
Av. de la Pau núm. 8 bxs. Mollerussa
2544-41-2019

NOVA ACTIVITAT X

AMPLIACIÓ

CANVI DE NOM

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’activitat de Sala de jocs escape room
situada a l’Av. de la Pau núm. 8, redactat per F.M., D. visat núm. 2019914379 en data
11.10.19 i l’annex al projecte visat núm. 2019917040 en data 25.11.2019, per a la
tramitació de l’expedient en Règim de Comunicació Inici d’exercici d’activitats.
Atesa la certificació tècnica de comunicació d’activitats acreditativa de compliment de la
normativa vigent signada per David Ferrer Marín visat núm. 2019914379 en data 11.10.19.
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable de 04.12.2019.
Per tot l’anterior, s’informa FAVORABLEMENT l’expedient de referència tot informant a
l’interessat que l’activitat haurà de desenvolupar-se d’acord amb les següents prescripcions:
-ACTIVITAT: Sala de jocs amb proves de tipus físic i mental sense bloqueig de les portes de
sortida.
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient exterior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió en
dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
Ld(7 h – 21 Le(21 h – 23 Ln(23 h – 7
h)

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

h)

h)

60

50

Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior
segons ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Ús
del
confrontant
Habitatge
o
residencial
Administratiu
d’oficines
Hospitalari
Educatiu o cultural

local

Valors límit d’immissió
Dependències

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

Ld(7

h – 21

Le(21

h – 23

Ln(23

h)

h)

h)

30

30

30

35
30
35
40
40
35
35

35
30
35
40
40
35
35

30
25
35
40
30
25
35
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En cas d’afectacions al veïnat per sorolls i/o vibracions caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, per tal d’aplicar les
mesures correctores que siguin necessàries.
Compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica; i del RD 1367/2007, de desenvolupament de la Ley 37/2003 del Ruido.
En cas d’afectacions al veïnat per les emissions de l’equip amplificador de so,
caldrà instal·lar un limitador enregistrador de nivells sonors.
Aigües residuals: de tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
Paper, cartró, plàstics i resta de domèstics: a recollida selectiva municipal
-PRESCRIPCIONS NECESSARIES RELATIVES A PREVENCIÓ D’INCENDIS:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
No existirà cap tipus de sistema de bloqueig de les portes d’evacuació de
l’establiment, d’acord amb el projecte tècnic presentat.
-PRESCRIPCIONS NECESSÀRIES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT:
Compliment de les condicions i mesures correctores establertes al projecte
tècnic.
-

-ALTRES PRESCRIPCIONS GENERALS:
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions amb
reglamentació específica de la seva competència: instal·lació elèctrica, etc.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals. Altura mínima interior a
zones de públic: 2,5 m
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.“

10. SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN
DIVERS PER AL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2019

QUÈ DEMANA MATERIAL

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. C., S., en representació de
l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana que se’ls faciliti un escenari de diferents nivells
al Casal Cultural Josep Maria Solé i Sabaté el dia 15 de desembre, amb motiu de la Marató
de TV3.
Examinada la petició, i considerant la seva procedència, la Junta de Govern, per unanimitat
dels presents, ACORDA:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada per l’Ajuntament de Miralcamp ja que no es
disposa de l’escenari de diferents nivells en aquesta data.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

11. SOL·LICITUD ESCOLA POMPEU FABRA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU ELS DIES 19 I 20 DE
DESEMBRE DE 2019.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. R., A., en representació de l’Escola
Pompeu Fabra, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Poliesportiu els
dies 19 de desembre, de les 09.00h fins ales 13.00h, i el 20 de desembre, de les 7.30h fins
a les 13.00h, per realitzar-hi l’assaig i el Festival de Nadal.
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Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 19.09.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Escola Pompeu Fabra, la utilització de instal·lacions del Poliesportiu
“19 de Març” els dies 18 i 20 de desembre, de les 7.30h fins a les 13.00h, per realitzar-hi
l’assaig i el Festival de Nadal.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la
facultat inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà
la revocació de la llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc
l’ incompliment.
Compensació de despeses
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Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda
facultat per a fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que
hauran de suportar la persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que
utilitza les instal·lacions, equipaments o serveis.

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

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

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

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

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 afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
12. SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
DIVERSES PETICIONS AMB MOTIU DEL 41È APLEC DE LA SARDANA EL DIA 23
DE MAIG DE 2020
Vista la petició presentada pel Sr. F., J., en representació de l’Agrupació Sardanista de
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai del Parc Municipal i del Pavelló
Onze de Setembre el dia 23 de maig de 2020, de les 10.00h fins a les 02.00h de la matinada
aproximadament, per celebrar-hi el 41è Aplec de la Sardana.
Així mateix, sol·licita una tarima i 40 taules al Pavelló, una tarima, punt de llum i contenidors
al Parc Municipal i també, 500 cadires entre exterior i interior del Pavelló.
Atès el que s’ha exposat, de conformitat amb l’informe per part dels serveis tècnics
competents en matèries extraordinàries amb data 24.09.19 i d’acord amb l’informe de la
regidoria corresponent, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització de l’espai del Parc
Municipal i un Pavelló Poliesportiu el dia 23 de maig de 2020, de les 10.00h fins a les 02.00h
de la matinada aproximadament, per celebrar-hi el 41è Aplec de la Sardana.
S’acorda facilitar-los una tarima i 40 taules al Pavelló, una tarima, punt de llum i contenidors
al Parc Municipal i també, 500 cadires entre exterior i interior del Pavelló.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
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Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caldrà posar-se en contacte amb la Regidoria d’Esports ja que se’ls cedirà un Pavelló
Poliesportiu depenent dels calendaris de partits de les diferents entitats, es cedirà el
Poliesportiu 19 de març o bé el Pavelló 11 de Setembre.

Tenir localitzada una farmaciola

Prohibit fumar i fer foc a la instal·lació tancada
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Respectar aforament total
Tenir pòlissa i rebut RC
Tenir localitzats els extintors i BIE’s
Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
En cas d’emergència seguir les indicacions del personal de l’Ajuntament.
En cas d’emergència trucar al 112

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectat l’espai serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Quart. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Cinquè. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13. SOL·LICITUD C.P., J.C., LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL PERMANENT
Examinada la sol·licitud presentada per la persona interessada i atesos els informes
favorables de la Policia Local i de les Regidories de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern,
atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats delegades la Junta de
Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 358/2019,
de 21 de juny, i amb els vots favorables de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a C.P., J.C. previ pagament dels drets establerts en les Ordenances
Municipals reguladores (números 6 i 21), llicència municipal de gual permanent,
subjectant-se a les condicions següents:




Número de placa de gual permanent: 1441
Ubicació: C/ Sant Jaume, 12
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de conformitat
amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa corresponent es
meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a aquests efectes
l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
14. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. TAULES I CADIRES
PEL DIA 19 de desembre de 2019 PER A FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERAESPAI SOCIAL MOLLERUSSA
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.G., J., en representació de FUNDACIÓ
CATALUNYA LA PEDRERA – ESPAI SOCIAL MOLLERUSSA, en què demana autorització per
utilitzar 12 taules i 96 cadires el dia 19 i 20 de desembre de 2019 per a dinar de germanor a
l’Espai Social en motiu de les festes de Nadal.
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,
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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 FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA – ESPAI SOCIAL MOLLERUSSA, la
utilització de 12 taules i 96 cadires el dia 19 i 20 de desembre de 2019, 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.



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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
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.
15. RENÚNCIA LLICÈNCIA MUNICIPAL GUAL PERMANENT NÚMERO 1109
Examinada la sol·licitud de renúncia presentada a instància de part, al registre amb número
d’entrada 2019/18921 en data 3 de desembre 2019 relatiu a la renúncia a la llicència de
Gual permanent número 1109 ubicada a Travessera Domenec Cardenal, 1 el titular de la
qual és Comunitat de propietaris de Travessera Domènec Cardenal, 1, pk.
A la vista de l’expedient tramitat i dels informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. - Donar la conformitat a la renúncia de part, de la llicència municipal de Gual
permanent, número 1109 ubicada a Travessera Domenec Cardenal, 1 el titular de la qual és
Comunitat de propietaris de Travessera Domènec Cardenal, 1, pk.
Segon.- La efectivitat de la renúncia no és subjecta a cap condició econòmica singular.
Tercer.- Complimentades les circumstàncies que s’han indicat en l’apartat anterior, la
renuncia gaudirà d’efectes econòmics a l’inici del període impositiu de l’exercici econòmic
subsegüent, procedint-se, en conseqüència, a donar de baixa de la relació padronal que
correspongui.
Quart.- Notificar el present acord a la persona titular actual de la llicència, i donar-ne
trasllat als serveis econòmics municipals (Recaptació) i a la Policia Local.

16. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CAMP DE FUTBOL
(CAMP DE FULBOL 7), PAVELLÓ POLIESPORTIU ONZE DE SETEMBRE, PAVELLÓ
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19 DE MARÇ I PARC MUNICIPAL PEL DIA 6 MARÇ DE 2020 PER A IX JORNADA
ESPORTIVA DE PRIMÀRIA.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per
Recursos Pedagògics, en què demana autorització
futbol 7), Pavelló Poliesportiu Onze de Setembre,
dia 6 març de 2020 des de les 09:00 i fins les
Primària.

S.G., R., en representació de Centre de
per utilitzar el Camp de Fulbol (Camp de
Pavelló 19 de març i el Parc Municipal el
14:00 h per a IX Jornada Esportiva de

També sol·licita un escenari i equip de so.
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 Centre de Recursos Pedagògics , la utilització de el Camp de Fulbol
(Camp de futbol 7), Pavelló Poliesportiu Onze de Setembre, Pavelló 19 de març i el Parc
Municipal el dia 6 març de 2020, des de les 09:00 i fins les 14:00 h per a l’activitat descrita.
També l’ús del següent material:

Equip de so



Escenari

Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic,


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



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



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



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



El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància,
manteniment i neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin
en l’estat adequat per al seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix,
respon que els equipaments i materials eventualment emprats per a l’exercici de

d’obligacions

jurídiques

contractuals
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l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un cop aquella ha finalitzat o se
substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



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



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



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar en tot el recinte i encendre cap tipus de foc
-Respectar aforaments totals
-Aportar pòlissa i rebut RC
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada.
-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.
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Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

17. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE
L’AMPA ESCOLA LES ARRELS DE L’ESPAI DE LA MATEIXA ESCOLA DE PEL DIA 13
desembre de 2019 PER A ORGANITZAR DIFERENTES ACTIVITATS PER LA
MARATÓ.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. E.C., E., en representació de l’AMPA
escola Les Arrels, en què demana autorització per utilitzar la mateixa escola Les Arrels el dia
13 desembre de 2019 des de les 16:30 i fins les 19:00 h per a organitzar diferents activitats
per recollir diners per la Marató.
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 l’AMPA escola Les Arrels, la utilització de la mateixa escola el dia 13
desembre de 2019, des de les 16:30 i fins les 19:00 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.
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis
-Prohibit fumar.
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-Respectar aforament per aquesta activitat.
-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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18. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD DE
L’ESCOLA KIDS&US MOLLERUSSA DE L’ESPAI CENTRE CULTURAL DE
MOLLERUSSA PEL DIA 15 desembre de 2019 PER A LA CELEBRACIÓ DE LA
FESTA DE NADAL
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. M., S. en representació de Kids&Us
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural de Mollerussa el dia
15 desembre de 2019 per a celebrar la festa de Nadal de l’escola amb els alumnes i famílies,
realitzant una obra de teatre i una torronada.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’escola Kids&Us Mollerussa, la utilització
Mollerussa el dia 15 desembre de 2019, per a l’activitat descrita.

del

Centre Cultural de

Segon. El sol.lcitant satisfarà la quantitat de 94,80 € en concepte de taxa per la utilització
d’espais públics municipals, conforme regulen les ordenances fiscals vigents.
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

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis,
instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a
l’interès públic.



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

Compensació de despeses


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


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



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

Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-Tenir localitzats els mitjans d’extinció d’incendis.
-Prohibit fumar
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar l’execució
del previst en aquest acord.
Cinquè. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Sisè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

19. AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. CAMP MUNICIPAL
D’ESPORTS I ELS SEUS ANNEXES PELS DIES 23-24-27-30-31 DE DESEMBRE DE
2019 I EL 2-3 DE GENER DE 2020 PER A REALITZAR EL CAMPUS D’HIVERN.
Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.G., LL., en representació de CFJ
MOLLERUSSA, en què demana autorització per utilitzar el Camp Municipal d’Esports i els seus
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annexes els dies 23-24-27-30-31 desembre de 2019 i el 2-3 de gener de 2020 des de les
09:00 fins les 13:00 h per a realitzar el campus d’hivern.
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 CFJ Mollerussa, la utilització del Camp Municipal d’Esports i els seus
annexes els dies 23-24-27-30-31 de desembre de 2019 i 2-3 de gener de 2020, des de les
09:00 i fins les 13:00 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

entre

Règim jurídic de l’autorització o llicència:


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



Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per
raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
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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:
-Aportar pòlissa de R.C. i rebut bancari que cobreixi el període.
-Tenir accés a farmaciola.
-Els monitors hauran de tindre cura dels participants en tot moment.
-Es respectarà tota la normativa de seguretat de les instal·lacions.
-Deixar lliures les portes i recorreguts d’emergències.
-En cas de donar menjar als participants, complir la normativa de sanitat i tindre R.C.
-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.

20. AVENTURA DE NADAL 2019-2020.
Es dona compte a la Junta de Govern de la Memòria presentada per la Regidoria de Joventut
per tal de desplegar el programa d’activitats de lleure denominat Aventura de Nadal 20192020, destinat a infants i nois fins a 15 anys d’edat, previst per a realitzar-lo entre els dies
26 de desembre de 2019 i 4 de gener de 2020, ambdós inclusivament.
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L’activitat, es fonamenta en la voluntat de donar resposta a la necessitat de cobrir els dies de
les vacances de Nadal amb activitats per a infants i joves. Amb aquesta activitat es vol oferir
un servei de lleure i alhora educatiu, per gaudir-ne individualment, en grup o en família.
Com a objectius generals de l’activitat, es poden assenyalar, els següents:





Facilitar a les famílies la conciliació de l'horari laboral dels pares i les vacances dels més
petits/es.
Potenciar el civisme i l’educació en valors als infants i joves durant les tardes de les
vacances de Nadal.
Aconseguir un espai destinat a un oci sa, divertit i educatiu.
Fomentar l’ocupació entre els jovent de Mollerussa

En virtut del que s’ha exposat, la Junta de Govern, atenent la proposta presentada i tenint en
consideració la seva procedència, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’execució del programa de l’activitat de lleure denominada AVENTURA
DE NADAL 2019-2020, conforme la Memòria/Programa presentada per la Regidoria de
Joventut. L’activitat es desenvoluparà als pavellons firals (Pla d’Urgell i 125è. aniversari) en
horari de tarda, entre els dies 26 de desembre de 2019 i 4 de gener de 2020, ambdós
inclusivament.
Segon. Aprovar els següents preus de l’activitat:





Preu per dia i nen/a ....................................
Preus família nombrosa /monoparental ......
Escoles i Grups Especials .............................
Servei guarda-roba .....................................

4,00
3,00
2,00
0,50

€ a partir de 3 anys.
€ dia/nen (*)
€ dia/nen
€

(*) serà requisit indispensable, que la condició de família nombrosa o monoparental s’acrediti
pels mitjans que procedeixin.
Tercer. Atenent a la proposta presentada, el parc lúdic “Aventura de Nadal” comptarà amb
els espais diferenciats i amb característiques pròpies, següents:
1. Espai d’atraccions mecàniques i inflables, a implementar mitjançant l’autorització
temporal, a precari, per a la utilització privativa del domini públic de l’espai disposat dels
pavellons firals per a l’explotació del l’espai lúdic atraccions mecàniques i inflables i la gestió
del servei de bar a favor de Ideal Espectacles, SL.
2. Un espai coordinat i dirigit pròpiament per l’ajuntament [Espai de creació artística]
3. Dos espais gestionats per una entitat juvenil i econòmicament a càrrec, de l’Ajuntament
de Mollerussa: Espai “Racó dels Petits” (ludoteca) i Espai de les “Manualitats”.
Aquestes tasques seran a canvi d’una remuneració que ha de permetre pal·liar les despeses
d’algunes de les activitats promogudes per les associacions.
4. Espai d’activitats diàries, la regidoria de Joventut organitza una agenda diària d’activitats
com poden ser tallers, espectacles, pinta cares,... per totes les edats.
5. S’establiran, a més a més, els Serveis Complementaris següents:
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Servei
Servei
Servei
Servei

de bar.
de guarda-roba.
d’infermeria.
de seguretat i neteja.

En els espais coordinats i dirigits directament per l’Ajuntament s’hi aportarà el material
necessari per a llur desplegament.
Quart. A fi i efecte de desplegar el programa de les activitats i la seva gestió, s’estableixen
les directrius següents:
1. Un espai d’atraccions mecàniques i inflables i servei de bar: gestionats per Ideal
Espectacles, SL mitjançant autorització temporal, a precari, per a la utilització privativa del
domini públic.
L’ajuntament requerirà a totes les atraccions:
-

Que cada atracció aporti la documentació necessària per a demostrar que l’atracció està
en condicions òptimes i dins la legalitat per a la seva utilització.
Que l’atracció compleixi exhaustivament les normes d’higiene que són bàsiques en
activitats per infants i joves.
Que cada atracció tingui un responsable i que sigui encarregat de conduir-la, vetllar el
bon ordre a les files d’espera i resoldre als pares els dubtes que puguin sorgir.

L’empresa IDEAL ESPECTACLES assumirà les següents obligacions:

Personal / material
1 taquiller/a

Tasca a realitzar
-

Polseres identificatives
del pagament.
Neteja de la part mecànica
del parc i de la zona del
bar.

-

Ha de vetllar per la venda de les entrades al preu i a les
edats convingudes amb l’Ajuntament.
Ha de vetllar per a que cada dia hi hagi el canvi necessari
per a facilitar la compra de les entrades.
L’empresa portarà cada dia i d’un color diferent les
polseres identificatives del pagament.
Anirà a càrrec de l’empresa la neteja més general de la
part mecànica del parc.
La més exhaustiva anirà a càrrec de l’ajuntament.

2. Dos espais gestionats per una entitat juvenil i econòmicament a càrrec de
l’Ajuntament de Mollerussa.
Aquestes tasques seran a canvi d’una remuneració que ha de permetre pal·liar les despeses
d’algunes de les activitats promogudes per les associacions.
L’entitat/s i els llocs que dinamitza són els següents:

Entitat juvenil
Colònies St. Jaume

Espai per dinamitzar
Racó dels petits
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(Ludoteca)
Colònies St. Jaume

Racó de les manualitats

3. Espais a càrrec de l’Ajuntament de Mollerussa
El consistori assumirà el servei del guarda-roba que per a millorar el servei s’amplia per
donar servei també als pares i/o acompanyants amb un cost de 50 cèntims. La gestió dels
d’espais (racó dels petits i zona manualitats) dependrà exclusivament de l’entitat
col·laboradora.
Activitat
Racó dels petits
(Ludoteca)
Tallers de manualitats
Guarda-roba

Responsable/s
Colònies sant Jaume

Espai creació artística

Personal Ajuntament

Espai d’activitats diàries

Ajuntament de Mollerussa

Colònies sant Jaume
Personal Ajuntament

Cinquè. En relació amb els serveis complementaris, la seva implementació s’efectuarà
conforme les modalitats i/o directrius següents:


SERVEI DE BAR

Com ja és habitual, un dels serveis més destacats que conté el parc de Nadal és el servei del
bar. D’aquest bar se cedeix l’explotació durant els dies del parc de Nadal, com a segon any,
s’ha decidit donar la concessió del bar durant els 10 dies que dura el parc de Nadal a
l’empresa IDEAL espectacles.


SERVEI DE GUARDA ROBA

L’assumirà el personal de l’Ajuntament de Mollerussa, fent-se responsable del bon
funcionament. Serà gratuït pels infants i tindrà un cost de 50 cèntims per als adults.


SERVEI D’INFERMERIA, SEGURETAT I NETEJA DEL PARC

Tal i com està resolt al Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives, del DOGC núm. 5709 – 7. 9. 2010 a l’article 111 s’estableixen els
següents serveis de prestació obligatòria els quals seran assumits pel consistori i aniran a
càrrec de:

- Servei d’atenció de primers auxilis: assumirà aquestes tasques un/a infermer/a titulat/da.
L’Ajuntament a banda condicionarà una zona visible del pavelló com a infermeria, tal i
com dictamina la llei citada anteriorment.
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- Servei de seguretat: L’empresa serà escollida entre tres pressupostos.
- Servei de neteja: L’empresa serà escollida entre tres pressupostos.

5. Necessitats de contractació per cobrir les activitats de l’Aventura del Nadal
2019-2020:
Des de l’Àrea de Joventut s’han detectat les següents necessitats de personal per tal de
cobrir la totalitat d’atraccions i activitats dins el parc:
-

Es demana, un mínim de 17 monitors que puguin cobrir qualsevol necessitat del parc,
reforçar una activitat o substituint-se entre si en cas necessari.
Un/a directora de lleure que realitzi les funcions de suport a la coordinació.

Atenent a l’estimació del cost del servei, es tramitarà mitjançant un contracte menor de
servis conforme disposa l’art. 118 de la LCSP.
Cinquè. Es delega expressament a la Regidoria de Joventut, en allò que sigui necessari, el
desplegament administratiu i de direcció superior inherent a l’activitat, i específicament, la
facultat de formalització de convenis de col·laboració amb entitats associatives locals.
Igualment, dins les funcions inherents a la gestió de l’activitat la Regidora de Joventut
gaudirà de la facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sense menyscapte de
les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern.
----------------------ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
1. Que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 12.12.2019 vol acordar autoritzar
l’execució del programa de l’activitat de lleure denominada AVENTURA DE NADAL 20192020, conforme la Memòria/Programa presentada per la Regidoria de Joventut. L’activitat es
desenvoluparà als pavellons firals en horari de tarda, entre els dies 26 de desembre de 2019
i 4 de gener de 2020, ambdós inclusivament.
2. Que, per tal de possibilitar l’activitat, s’ha delegat expressament a la Regidoria de
Joventut, en allò que sigui necessari, el desplegament administratiu pertinent i en concret la
formalització de convenis de col·laboració amb entitats associatives locals.
3. Que l’Ajuntament de Mollerussa assumirà la neteja, vigilància i manteniment del recinte i
assumirà la responsabilitat civil de les activitats, atesa la titularitat municipal del servei lúdic.
4. Que sense perjudici de les funcions pròpies que la titular de l’àrea de Joventut assumeixi
al respecte la gestió de l’activitat, la coordinació d’aquesta serà assumida directament per
l’Ajuntament, designant-se a la Sra. LL.G., M., Auxiliar tècnica adscrita a l’Àrea de Joventut.
Es determinen com a funcions de la coordinació les següents:







Vetllar per una obertura i un tancament adequat als accessos on es realitzarà l’activitat.
Vigilància dels espais on es du a terme les activitats.
Donar una atenció i informació directa als usuaris.
Vetllar pel bon estat dels espais abans i després de realitzar-hi una activitat.
Atendre les necessitats de les entitats locals que participen al parc, així com de les
activitats pròpies que realitza l’ajuntament.
Mantenir un control del personal contractat per l’Ajuntament i vetllar per a que es
complexin els horaris establerts en els seus contractes laborals.
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Vetllar, conjuntament amb el personal de vigilància i seguretat del parc, per un bon
ordre de convivència dins el parc.
Aplicar el protocol d’urgència en cas de necessitat. Aquest protocol serà definit,
prèviament, amb el tècnic responsable de l’Ajuntament de Mollerussa.

21. RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL SR. N.P., G.
Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni d’ordre en favor
del Sr. N.P., G., membre integrant de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, adscrita
a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de Tècnic de Gestió
(Esports) Grup A, Subgrup A2 (RLT 087), amb efectes des del dia 20 de novembre de 2019.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. N.P., G., (Tècnic de Gestió Àrea Esports, Grup A, Subgrup
A2, RLT 087), adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la plantilla de
personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup A2, 7è d’ordre, des del dia 20
de novembre de 2019 i amb efectes econòmics, retroactius, a les nòmines corresponents a
partir del mes de venciment, inclosa.
Les característiques del trienni 7, són les següents:





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

20/11/2019
A2
100,00%
20/11/2022

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

22. SERVEIS EXTRAORDINARIS PERSONAL (01.11.2019 a 30.11.2019)
Atesa la relació dels serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-11-2019 a 30-11-2019.
Examinades les propostes de les distintes Regidories; considerant llur procedencia
i
vist
l’informe d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la relació de serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els dies 01-11-2019 a 30-11-2019, i que corresponen al
personal següent:
ÀREA

COGNOMS I NOM

TOTAL

ACCIÓ SOCIAL
P. de las H., M.

276,60 €

R.P., M.

470,18 €

V.T., A.

175,50 €
TOTAL ÀREA

922,28 €
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ATENCIÓ EXTERNA
C.LL., J.

81,90 €
TOTAL ÀREA

81,90 €

EDUCACIÓ
R.E. E.

81,97 €
TOTAL ÀREA

81,97 €

SEGURETAT CIUTADANA
B.M., N.

305,74 €

C.E., B.

258,18 €

C.C., C.

640,94 €

F.P., M.

264,16 €

F.P., D.

89,12 €

F.P., R.

511,60 €

G.M., M.

12,64 €

L.O., A.

104,72 €

M.V., J.

383,04 €

M.G., V.

211,21 €

O.L., E.

526,93 €

P. M., J.

77,92 €

P.C., C.

295,48 €

P.M., I.

408,32 €

R.N., J.

37,92 €

R.D., F.

173,98 €

S.V., J.

343,60 €

T.M., S.

603,88 €

V.S., C.

409,77 €
TOTAL ÀREA

5.659,15 €

ESPORTS
A.B., J.

104,22 €

B.M., E.

49,68 €

G.L., A.

74,52 €

G.P. J.A.
M.G., R.

186,30 €
89,39 €

P.F., A.

25,54 €

P.LL., R.

96,78 €

R.T., A.

12,77 €
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S.R., R.

38,31 €
TOTAL ÀREA

677,51 €

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del vigent
pressupost ordinari, conforme s’indica en els informes obrants en els respectius expedients.
Tercer.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
23. GRATIFICACIÓ
SERVEIS EXTRAORDINARIS ATENCIÓ EXTERNA I SERVEIS
MUNICIPALS DE GENER A OCTUBRE de 2019.
Atès els serveis extraordinaris del personal que seguidament s’indica, efectuats durant el
període comprès entre els mesos de gener a octubre de 2019.
Examinada la proposta de la Regidoria,
considerant llur procedència i vist l’informe
d’Intervenció, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar els serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els mesos de gener a octubre de 2019 al Sr. N.M., J. per un
import de 2.502,15 €.
Segon.- Desestimar els serveis extraordinaris i imports de les gratificacions, efectuats
durant el període comprès entre els mesos de gener a octubre de 2019 al Sr. OLIVEROS
VILLAORBINA, Francisco atès que no es donen les circumstàncies objectives pel pagament de
les hores realitzades.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del vigent pressupost
ordinari, conforme s’indica en el informe obrant en el respectiu expedient.
Quart.- Notificar els presents acords a Intervenció i Dipositaria, així com als interessats, als
efectes oportuns.
24. RELACIÓ 3/2019 CONVENIS SOLARS
L’Ajuntament de Mollerussa va signar diferents convenis amb propietaris de solars, en els
quals s’estipula com a contraprestació a favor dels obligats tributaris els imports equivalents
a l’IBI de naturalesa urbana i a la taxa de clavegueram, que anualment generin els solars
objecte del conveni.
Atès que s’ha efectuat el pagament del tercer termini corresponent a l’IBI Urbana i la taxa de
clavegueram, exercici 2019.
Vista la relació núm. 3/2019, que s’adjunta com annex, de convenis de solars de diferent
tipologia, corresponent al tercer termini del rebut d’IBI Urbana i taxa de clavegueram,
exercici 2019.
Examinada la documentació aportada, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar la contraprestació a favor dels propietaris dels solars amb convenis de
diferent tipologia, que s’adjunta com annex, dels imports equivalents al tercer termini de
l’IBI de naturalesa urbana i taxa de clavegueram, exercici 2019, per un import total de
9.486,39 €.
Segon.- Donar trasllat als serveis econòmics de la Corporació als efectes oportuns.

25. CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE: RELACIÓ 22/2019
Vista la relació núm. 22/2019 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 18 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
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 22/2019, corresponent al període entre els dies 18 de novembre al 1 de desembre
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.
26. RELACIÓ LID PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS NÚM. 4/2019
Vista la relació de les liquidacions per llicències d’obertura d’establiments número 4/2019,
que inclou 10 expedients i que importa la quantitat 4.546,59 €.
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.
27. RELACIÓ LID IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) NÚM. 11/2019.
Vista la relació de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) número 11/2019, que inclou 12 expedients i que importa la
quantitat 8.653,05 €.
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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.- 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.
28. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ AV. CATALUNYA”, 2N TERMINI.Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Av.
Catalunya” corresponent al 2n termini, que inclou 198 LIDs i que importa la quantitat de
52.367,86 €.
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.
29. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ BAIXADA PL. AJUNTAMENT”, 2N
TERMINI.
Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització
baixada Pl. Ajuntament” corresponent al 2n termini, que inclou 13 LIDs i que importa la
quantitat de 4.073,32 €.
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.
30. CONTRIBUCIONS ESPECIALS “URBANITZACIÓ PL. PLA D’URGELL”, 2N TERMINI
Vista la relació de liquidacions de contribucions especials per les obres de “Urbanització Pl.
Pla d’Urgell” corresponent al 2n termini, que inclou 32 LIDs i que importa la quantitat de
13.791,76 €.
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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.
31. RELACIÓ AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 9/2019
Vista la relació núm. 9/2019 d’ajornaments i fraccionaments, que inclou 5 expedients i que
importa la quantitat de 4.977,30 €.
Atès allò previst als articles 65 i 82 de la Llei General Tributària i als articles 44 i següents
del Reglament General de Recaptació.
Atès que els esmentats expedients han estat objecte de tramitació conforme allò que
s’estableix a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, vigent.
Examinada la documentació aportada i atesos els informes lliurats al respecte, es proposa a
la Junta de Govern l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la concessió d’ajornament i fraccionament dels conceptes tributaris que
figuren en els expedients inclosos en la relació número 9/2019, així com la determinació del
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates de venciments,
que consten en cada un dels expedients aprovats.
Segon.- Notificar el contingut essencial d’aquests acords a cada un dels obligats tributaris
beneficiaris dels ajornaments i fraccionaments inclosos en la relació indicada anteriorment,
amb determinació individualitzada de la referència a l’objecte tributari de què es tracta,
nombre de quotes, import del principal i dels interessos de demora i dates dels venciments, i
amb oferiment dels recursos legals adients.
Tercer.- Donar trasllat al servei econòmics de la Corporació als efectes oportuns.
32. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 51/2019
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 103.386,78€.
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.
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No obstant es fa constar que des de la Junta de Govern del 12 de desembre existeixen
factures sense consignació pressupostaria per import global de 81.336,89€. 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 51/2019, per import global de 103.386,78€.
33. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2019-44-2019.
Vist l’expedient tramitat per V.V., M.C. 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: V.V., M.C.
DNI: xxxxxxxxx
Núm. targeta: 25137-2019-00047-2766R
Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 12/2029
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
34.

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:
34.1.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM.1. Instal·lació d’una plataforma per a
l’escala de l’edifici Sant Jordi.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: INSTAL·LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ELEVADORA PER A L’ESCALA
DE L’EDIFICI SANT JORDI.
Núm. Certificació: Núm. 1 i Única.
Import: 19.044,65 €
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Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriu el director de les obres i el Sr. Jordi Capell, amb
el conforme del adjudicatari, ARROQUETES OBRES I SERVEIS, S.L
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
34.2.- CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 10 i Final. Projecte d’urbanització de la
Vila Closa. Fase 1. Àmbit Pla de Barris Fase 2A.
Pels Serveis Tècnics Municipals se sotmet a la consideració de la Junta de Govern la
CERTIFICACIÓ D’OBRA, amb la referència següent:
Denominació obra: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA VILA CLOSA. FASES 1. ÀMBIT
PLA DE BARRIS FASE 2A.
Núm. Certificació: Núm. 10 I FINAL.
Import: 37.084,46 €
Exercici econòmic: 2019
Atesa l’esmentada certificació que subscriuen els directors de les obres, amb el conforme del
adjudicatari, CONSTRUCTORA CALAF, S.A.U.
Vist l’informe d’Intervenció, la Junta de Govern en desplegament de les facultats delegades
mitjançant el Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny i Base 23ª de les d’execució
del Pressupost, acorda llur aprovació.
34.3.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR MIXTE DE SUBMINISTRAMENT
I SERVEIS: LLICÈNCIA D’ÚS I IMPLANTACIÓ DEL MÒDUL DE CONTROL
INTERN.
L’objecte de la present contractació és l’adquisició de la llicència d’ús del mòdul de Control
Intern, així com els serveis per a la seva implantació i posterior manteniment i suport
estàndard, aplicació informàtica que s’integraria tant al propi sistema de comptabilitat, que
actualment s’utilitza, com el recent implantat aplicatiu de gestor d’expedients, de tal manera
que amb una única plataforma es podria integrar el control sobre els procediments
administratius i sobre procediments econòmics financers i comptables.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu mixte de subministrament i
serveis, d’acord amb allò establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’esmentat precepte estableix el
règim jurídic de la preparació i adjudicació del contracte disposant que per a la determinació
del seu objecte principal, s’haurà d’atendre a quin sigui el major dels valors estimats dels
respectius contractes, en aquest cas, el de serveis. Per que fa referència al règim jurídic dels
efectes, compliment i extinció del contracte, aquests es determinaran d’acord amb allò
establert a l’art. 122.2 in fine de la LCSP, el qual disposa que s’haurà d’atendre a les normes
aplicables a les diferents prestacions fusionades en el mateix. A l’objecte del contracte li
correspon el codi CPV72000000-5 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
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contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual no existeix en el Pressupost municipal vigent,
consignació pressupostària suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució,
la qual cosa ha estat informada per part de la Intervenció de fons. Tanmateix, l’article 117.2
de la LCSP estableix que “l’expedient de contractació és susceptible de ser tramitat fins i tot
amb l’adjudicació del contracte i llur formalització en document administratiu, encara que la
seva execució, tant si es realitza en una o varies anualitats, s’hagi de realitzar en l’exercici
següent. A aquests efectes es podran comprometre crèdits amb les limitacions que es
determinin en les normes pressupostàries de les diferents Administracions Públiques
subjectes a aquesta Llei”.
La Disposició adicional tercera de la LCSP, la qual estableix les normes específiques de
contractació pública en les Entitats Locals, disposa que “es podran tramitar anticipadament
els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en l’exercici següent (…),
sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de la efectiva consolidació dels recursos que
han de finançar el contracte corresponent”.
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 per part de l’empresa
AYTOS (BERGER-LEVRAULT), i atenent a l’informe justificatiu de la necessitat del contracte
emès per la Intervenció de fons, en aquest es posa de manifest que l’any 2000 l’Ajuntament
de Mollerussa va contractar aquesta empresa les aplicacions informàtiques de comptabilitat i
gestió de personal. L’empresa disposa de la capacitat d’obrar i habilitació professional
necessària per a executar les prestacions objecte del contracte, conforme requereix l’article
131.3 de la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA AVANÇADA del CONTRACTE MENOR
MIXTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS, que té per objecte l’adquisició de la LLICÈNCIA
D’ÚS I IMPLANTACIÓ DEL MÒDUL DE CONTROL INTERN.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR a favor de l’empresa AYTOS (BERGERLEVRAULT) amb el CIF: B59383596, en els termes i condicions que es detallen
seguidament:


Preu del contracte: 6.456,83 € (IVA inclòs)
a) Preu llicència d’ús (subscripció anual): 2.439,63 € (IVA inclòs).
b) Preu serveis d’implantació: 4.017,20 € (IVA inclòs)
La subscripció anual contempla el servei de manteniment i suport estàndard.
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El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament i els
serveis en la forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.


Durada del contracte:
La durada del contracte s’estableix pel termini màxim d’un any, conforme estableix l’art.
29.8 de la LCSP.



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



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

Tercer. Conforme estableix l’article 117.2 de la LCSP, comprometre el crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades de l’execució del contracte en
l’exercici pressupostari 2019.
Quart. Conforme estableix la Disposició addicional tercera de la LCSP, sotmetre l’adjudicació
del contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han
de finançar-lo.
Cinquè. Publicar trimestralment al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa la
informació relativa a aquest contracte, conforme estableix l’art. 63.4 de la LCSP.
Sisè. Trametre les dades d’aquest contracte al Registre Públic de contractes de la Generalitat
de Catalunya, conforme estableix l’art. 346.3 de la LCSP.
Setè. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i als
serveis municipals competents als efectes oportuns.”
I sense altres assumptes a tractar, essent les vint hores i vint-i-un minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà signada
pel Sr. President acctal juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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