AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 6 de febrer de 2020. 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.

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 25.627,95€.
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:

211/2019
SAT N 1596 NUFRI RESP LIMIT
CARRETERA PALAU, KM 1
17.004,74
8.502,37
11,50
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:

14/2020
C.P AV. CATALUNYA 2 A
AV. CATALUNYA 2 A
45,98
22,99
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:

18/2020
J.B.
AV. BALAGUER, 11 (ZONA POSTERIOR)
26,91
13,46
0,00
0,00
0,00

3.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ I
CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT
3).

Antecedents de fet:
I. Per acord de la Junta de Govern de data 28/03/2019, es va aprovar inicialment el
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) i LES OBRES PER A LA
IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA
(FASE 2), redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de Mollerussa, amb
un pressupost d’execució per a contracta que ascendia a la quantia de 358.319,12 euros IVA
inclòs, d’acord amb el següent desglòs:
FASE 1 - URBANITZACIÓ DEL VIA D’ACCÉS: 152.629,40 € (IVA inclòs).
FASE 2 - OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA:
205.689,72 € (IVA inclòs).
II. Per acord de la Junta de Govern de data 28/03/2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del PROJECTE DE LES OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA
DELS TERRENYS, i del PROJECTE URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS (FASE 1) I LES OBRES
PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (FASE 2), mitjançant el procediment obert simplificat, la tramitació
administrativa ordinària amb pluralitat de criteris d’adjudicació i amb la divisió en els
següents lots:
LOT 1: Obres d’enderroc de construccions i neteja dels terrenys.
LOT 2: Urbanització del vial d’accés (Fase 1 del Projecte).
LOT 3: Obres per a la implantació i construcció dels fonaments (Fase 2 del Projecte).
III. Per acord de la Junta de Govern de data 20/05/2019, es va acordar el següent:
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…//…
Primer. ADJUDICAR els contractes que tenen per objecte l’execució de les OBRES
D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS, URBANITZACIÓ DEL VIAL
D’ACCÉS I OBRES PER LA IMPLANTACIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU
INSTITUT DE MOLLERUSSA, en els termes següents:
LOT 1
LOT 3

OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS TERRENYS
OBRES PER A LA IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU
INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 2)

1. Proposta d’adjudicació: VOLTES CONNECTA, SLU
2. Preu del contracte: 226.077,51 € IVA inclòs
3. Termini de garantia: 6 anys (5 anys + 1 any)
…//…
IV. Pel que fa referència al LOT 3: OBRES PER A LA IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (FASE 2 del PROJECTE), el contracte es va
formalitzar en document administratiu en la data 23/05/2019, en els termes següents:



Pressupost d’adjudicació: 183.968,88 € IVA inclòs
Termini d’execució: 6 setmanes

Les obres es van iniciar el dia 10/06/2019, data de la signatura de l’Acta de comprovació de
replantejament de les obres corresponents al LOT 3. Això no obstant, el termini d’execució
de les obres al que fa referència l’esmentada acta és de 2 mesos, atenent a que aquest és el
termini total dels dos lots adjudicats a la mateixa empresa, i que l’inici de les mateixes té lloc
amb l’execució del LOT 1 – OBRES D’ENDERROC DE CONSTRUCCIONS I NETEJA DELS
TERRENYS, el qual té una durada de 2 setmanes. En conseqüència, el termini d’execució de
les OBRES PER A LA A LA IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU
INSTITUT DE MOLLERUSSA FASE 2. (LOT 3), havia finalitzar el 10/08/2019.
V. Per acord de la Junta de Govern de data 24/10/2019, es va aprovar la CERTIFICACIÓ
D’OBRES NÚM. 2 per import de 96.785,05 €, equivalent al cicle de facturació del 15/08/2019
al 15/09/2019 de setembre de 2019, restant pendent d’executar l’import 9,67 €.
En aquest punt, cal fer constar que en la CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 (i també en la
NÚM. 2) hi consta un import d’adjudicació de 183.978,55 €, amb una diferència de 9,67 €
respecte a l’import real d’adjudicació, que és de 183.968,88 €, i que podria consistir a una
errada de tipus material.
VI. En la data 07/01/2020 (NRE 2020-280), el Sr. N.A., E., en la representació legal de
l’empresa OFICINA TÈCNICA ARENI, Director facultatiu de les esmentades obres, va donar
entrada el document denominat “INFORME MODIFICAT NÚM. 1 – OBRES D’IMPLANTACIÓ I
CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT 3)”, per mitjà
del qual sol·licita l’inici d’un Projecte Modificat Lot 3 de les esmentades obres, en els termes
següents:
...//...
ANTECEDENTS
En data 04 de Setembre de 2019, es firma acta de recepció parcial de: IMPLANTACIÓ I
CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT 3).
Es reclama a la constructora la proposta de Certificació Final d’obra executada, per part de la
Direcció d’Obra. Es rep la proposta el 23 d’Octubre de 2019.
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El 24 d’Octubre de 2019, el Director d’Obra demana justificació a la Constructora de diferents
partides i conceptes reclamats. Es retorna contesta de justificacions el 12 de Novembre de
2019 per part de la Constructora.
El 14 de Novembre de 2019, el Director d’Obra informa al Tècnic Municipal dels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Mollerussa i al Regidor d’Urbanisme de la proposta de Certificació
Final d’obra executada que demanada la Constructora en Reunió a l’Ajuntament.
El mateix dia 14 de Novembre el Director d’obra demana una reunió prèvia amb la
Constructora per acostar una postura acordada, que es realitza el divendres 20 de Desembre
per indisponibilitat de la Constructora, reunió que no arriba a consens de les parts.
Dilluns 23 de Desembre es convoca reunió a l’Ajuntament per tractar la proposta de
Certificació Final d’obra executada, amb assistència del Tècnic Municipal dels Serveis Tècnics
de l’Ajuntament de Mollerussa, el Regidor d’Urbanisme, la Constructora i el Director d’Obres.
En aquesta reunió S’indica la necessitat de realitzar un projecte Modificat del LOT3 de obres
IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA, per
subsanar la reclamació de la Constructora.
INFORME
La Constructora presenta una proposta de Certificació Final d’obra executada de 34.704,15
euros PEM de sobrecost respecte Certificació última certificada a Setembre de 2019, de valor
igual al PEM total de Projecte, suposant un increment del 24,3%.
En la revisió de la justificació demandada l’Octubre a Constructora, no s’accepta alguns
conceptes o reclamacions al no tenir justificació acreditada per part del Director d’Obra. Son
de justificació correcta els següents conceptes vinculats als capítols de obra de Projecte, amb
els imports següents:
Proposta
Liquidació
MOVIMENT DE TERRES
FONAMENTS
3 ESTRUCTURA
PAVIMENTS
PISTA
INSTAL. SANEJAMENT PLUVIAL
INSTAL. SANEJAMENT RESIDUAL
INSTAL.LACIÓ D'AIGUA
25mm
instal.lat en partida de Projecte
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

VEU I DADES
Projecte
TANC. PERIM. PROVISIONAL

Certificat a Origen Diferencial Observacions

32.620,06
23.720,96
31.780,15
9.291,89
21.559,80
9.424,76
3.740,81
4.078,58

17.861,01
22.827,19
33.864,78
8.634,52
21.559,80
8.767,00
3.083,05
3.956,57

‐14.759,05
‐893,77
2.084,63
‐657,37
0,00
‐657,76
‐657,76
‐122,01

21.874,28

13.740,70

‐8.133,58

1.116,43
3.490,11

831,32
4.842,57

Recebo de mes
Kg de armadures de fonament i mur.
trampilles mes i totes mes grans
Malla i reg no previstos a Projecte
Sobrecost de sistema sifonic pluvial
Sobrecost de sistema sifonic residual
Increment per 21ml de mes de tub de

* 674,71€ d'increment a fer 90ml de cable,
1piqueta i 1 punt de connexió
* 1.099,92€ d'increment per 24ml de
rejiban
* 1.965€ en 1u. de mes de armari elèctric
* 900€ incement en partida muntatge
elèctric
* 1.358,25€ en 1u. de legalització de mes
* 4.476,50€ en cable afumex 175ml
‐285,11 85ml de cable de dades de mes respecte
1.352,46
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SEGURETAT I SALUT
GESTIÓ RESIDUS
CONTROL DE QUALITAT
PREUS CONTRADICTORIS
basquet

650,00
731,49
1.500,00
5.820,68

650,00
731,49
1.500,00
0,00

0,00
0,00
0,00
‐5.820,68 Nova partida de 2 cimentacións cistelles
per 715€

TOTAL PEM

171.400,00

142.850,00

13% i 6%
IVA
BAIXA DE LICITACIÓ

203.966,00
246.798,86
10,56%

169.991,50
205.689,72
‐26.061,96

‐28.550,00
‐19,99%

OBRA EXECUTADA PER CONTRACTE

220.736,90

‐21.720,83
183.968,88

- 16,66%

El Director d’Obra valida un sobrecost de 28.550 euros de PEM per a proposta de Certificació
Final d’obra executada, resultant un 19,99% de desviament econòmic, que demanda iniciar
un Projecte Modificat del LOT 3 de obres IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS
FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA, per atendre les necessitats indicades
anteriorment.
…//…
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 MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE LES OBRES
D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL NOU INSTITUT DE
MOLLERUSSA (LOT 3), redactat per tècnics competents per encàrrec de l’Ajuntament de
Mollerussa, el qual pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantia de
36.768,02€.
La modificació del projecte comportarà la modificació del contracte amb l’abast i quanties
que s’especifiquen en l’Informe de la Direcció facultativa, en els termes següents:
Empresa adjudicatària: VOLTES CONNECTA, SLU






Tipus de modificació: Modificació legal prevista a l’art. 205.2 apartat a) i/o b) de la LCSP.
Pressupost inicialment adjudicat: 183.968,88 € (IVA inclòs)
Pressupost de la modificació: 36.768,02 € (IVA inclòs)
Import total obra executada: 220.736,9 € (IVA inclòs)
Alteració del preu: 19,99 %

Segon. Atorgar el termini d’audiència de TRES (3) dies hàbils a l’empresa contractista,
VOLTES CONNECTA, SLU i al Sr. N.A., E., posant-los de manifest el PROJECTE
MODIFICAT DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DELS FONAMENTS DEL
NOU INSTITUT DE MOLLERUSSA (LOT 3), conforme allò que estableix l’art. 242.4 de la
LCSP.
Tercer. En el cas de que no es presentin al.legacions al present acord, la Junta de Govern
procedirà a l’aprovació de l’expedient de modificació dels contractes, conforme allò establert
a l’art. 242.4 de la LCSP.
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4.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: ADQUISICIÓ
DE DOS LOTS DE LLIBRES DE NOVETATS I DE FONS EDITORIAL 2020 PER A LA
BIBLIOTECA COMARCAL “JAUME VILA”.

L’objecte de la present contractació és l’adquisició de dos lots de llibres de novetats i de fons
editorial 2020, amb la finalitat de mantenir la qualitat de la col·lecció de llibres de la
Biblioteca Comarcal “Jaume Vila” i per a que els usuaris disposin de les darrers novetats
editorials publicades.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
22113000-5 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
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2020, 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, han estat presentats els pressupostos per part de les
llibreries SARRI i DALMASES, i s’ha justificat per part de l’òrgan de contractació la no
necessitat de sol.licitar més pressupostos. Les empreses disposen de la capacitat d’obrar i
habilitació professional necessària per a executar les prestacions objecte del contracte,
conforme estableix 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 el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte
l’ADQUISICIÓ DE DOS LOTS DE LLIBRES DE NOVETATS I DE FONS EDITORIAL 2020
PER A LA BIBLIOTECA COMARCAL JAUME VILA. Simultàniament, aprovar la despesa que
comportarà l’execució del contracte a càrrec del vigent Pressupost municipal.
Segon. Adjudicar els CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT a favor en els termes i
condicions que es detallen seguidament:
LOT 1:
Adjudicatari: S.E., S. amb el CIF: **********
Preu del contracte: 3.000,00 € (IVA inclòs).
LOT 2:
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Adjudicatari: LLIBRERIA DALMASES, SL amb el CIF B-25296971
Preu del contracte: 3.000,00 € (IVA inclòs).
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació del subministrament en la
forma contractada i requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per l’òrgan competent.


Termini de lliurament:



El lliurament dels béns haurà de tenir lloc en el termini de 15 dies hàbils des de
l’adjudicació del contracte.
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.”
5.

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DE SUBMINISTRAMENT: LLOGUER DE
GARLANDES NADALENQUES. FESTES DE NADAL 2019-2020.

L’objecte de la present contractació és el lloguer de garlandes nadalenques i elements
lluminosos decoratius i interactius per a la decoració dels espais públics durant les Festes de
Nadal 2019-2020.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament, d’acord
amb allò establert a l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual s’aprova la
Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). L’objecte del contracte li correspon el codi CPV
31522000-1 que estableix el Reglament (CE) Núm. 213/2008 de la Comissió de 28 de
novembre de 2007.
De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 118.1 de la LCSP, aquesta contractació pot
considerar-se menor, atès que el seu valor s’ha estimat en la quantia inferior a 15.000
euros. Per a la tramitació de l’expedient es requerirà l’informe justificatiu de la necessitat del
contracte, l’aprovació de la despesa que suposa l’existència de crèdit pressupostari, així com
la incorporació de la factura corresponent que reuneixi els requisits que les normes de
desenvolupament de la llei estableixin.
Es tracta d’una contractació pel qual existeix en el Pressupost de l’exercici 2020, 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.
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De conformitat amb allò establert a l’art. 118.3 de la LCSP, s’ha constatat per part de l’òrgan
de contractació que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació pública, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors
amb el mateix objecte que individual o conjuntament superin la quantia de 15.000 euros, en
l’exercici pressupostari vigent.
Efectuades les consultes pertinents, ha estat presentat el pressupost del lloguer per part de
S. GARRALON, SLU amb el NIF B-25774506, justificant l’òrgan de contractació que és l’única
empresa que pot executar les prestacions objecte del contracte, i la qual disposa de la
capacitat d’obrar i de l’habilitació professional necessària, conforme estableix l’art. 131.3 de
la LCSP.
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, així com la resta de legislació aplicable, la
Junta de Govern, en desplegament de les facultats delegades mitjançant el Decret de
l’alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny de 2019 i a proposta de la Regidoria de contractació,
per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT que té per objecte el
LLOGUER DE GARLANDES NADALENQUES PER A LA DECORACIÓ DELS ESPAIS
PÚBLICS DURANT LES FESTES DE NADAL 2019-2020. Simultàniament, autoritzar la
despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal vigent.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT esmentat a favor de S.
GARRALON, SLU amb el NIF B-25774506, en els termes que s’indiquen seguidament:


La retribució del contracte: 18.089,5 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 coincidirà amb les dades de les Festes de Nadal 2019-2020.
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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6.

RECONEIXEMENT DEL 7è. TRIENNI AL MGJA.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 7è. trienni en favor del Sr.
M.G., J.A., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrit
a l’Escala Administració General, Subescala Auxiliar, en el lloc de treball d’Auxiliar
Administratiu, (SSTT), Grup C, Subgrup C2 (RLT 058), amb efectes des del dia 01 de gener
de 2020.
Atès l’exposat, i a la vista dels informes favorables que obren en l’expedient, la Junta de
Govern ACORDA:
Primer. Reconèixer a favor del Sr. M.G., J.A., (Auxiliar Administratiu de la Unitat SSTT,
Grup C, Subgrup C2, RLT 058), adscrit a l’Escala Administració General, Subescala Auxiliar,
de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C2, 7è
d’ordre, des del dia 01 de gener de 2020 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:

01/01/2020
C2
100,00%
01/01/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
7.

RECONEIXEMENT DEL 4r. TRIENNI AL GCR.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4r. trienni en favor del Sr.
G.C., R., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrit a
l’Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, en el lloc de treball de Personal
d’Oficis de la BOS – Oficial 1a. Serveis Diversos, Grup C, Subgrup C2 (RLT 201), amb efectes
des del dia 07 de gener de 2020.
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. G.C., R., (Oficial 1a Serveis Diversos de la Unitat BOS,
Grup C, Subgrup C2, RLT 201), adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Serveis
Especials, de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C2,
4r d’ordre, des del dia 07 de gener de 2020 i amb efectes econòmics, retroactius, a les
nòmines corresponents a partir del mes de venciment, inclosa.
Les característiques del trienni 4, són les següents:





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

07/01/2020
C2
100,00%
07/01/2023

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
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8.

RECONEIXEMENT DEL 4r. TRIENNI AL SFJ.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 4r. trienni en favor del Sr.
S.F., J., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, adscrit a
l’Escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials, en el lloc de treball de Personal
d’Oficis de la BOS – Oficial 1a. Serveis Diversos, Grup C, Subgrup C2 (RLT 065), amb efectes
des del dia 07 de gener de 2020.
Es fa constar, als efectes oportuns, que el Sr. S.F., J., gaudeix en l’actualitat de la situació
de jubilació parcial (amb contracte de relleu que fineix el dia 21 d’abril de 2022) autoritzada
per Decret de l’Alcaldia núm. 348/2018, de 7 d’agost, amb una dedicació del 25%.
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. S.F., J., (Oficial 1a Serveis Diversos de la Unitat BOS,
Grup C, Subgrup C2, RLT 065), adscrit a l’Escala Administració Especial, Subescala Serveis
Especials, de la plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C2,
4r d’ordre, des del dia 07 de gener de 2020 i amb efectes econòmics, retroactius, a les
nòmines corresponents a partir del mes de venciment, inclosa.
Les característiques del trienni 4, són les següents:




Venciment trienni 4:
Grup categoria:
Percentatge:

07/01/2020
C2
25,00%, atesa la situació de jubilació parcial

Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
9.

RECONEIXEMENT DEL 6è. TRIENNI AL PPD.

Es dóna compte de l’expedient tramitat per tal de reconèixer el 6è. trienni a favor del Sr.
P.P., D., membre integrant de la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, Escala
Administració Especial, Subescala Tècnica, en el lloc de treball de monitor de
natació/socorrista, Grup C, Subgrup C1, (RLT 225), amb efectes a partir del dia 20 de gener
de 2020.
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. P.P., D., (monitor de natació/socorrista, Grup C,
Subgrup C1, RLT 225), adscrit a l’escala Administració Especial, Subescala Tècnica, de la
plantilla de personal laboral d'aquest Ajuntament, un trienni del Subgrup C1, 6è. d’ordre, des
del dia 20 de gener de 2020 i amb efectes econòmics, retroactius, a les nòmines
corresponent a partir del mes de venciment, inclosa.
Les característiques del trienni 6, són les següents:





Venciment trienni 6:
Grup categoria:
Percentatge:
Venciment proper trienni:

20/01/2020
C1
97,71%
20/01/2023
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Segon. Notificar el present acord a la persona interessada amb anotació a l’expedient
individual i donar-ne trasllat als serveis econòmics municipals.
10.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES. EL NOU
19

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per B.F., P., per a l’establiment El Nou 19,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

Gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre 2020 sol·licita 6 m2.

Abril, maig, juny, juliol, agost i setembre de 2020 sol·licita 9 m2.
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Titular peticionari: B.F., P.
Nom comercial: El Nou 19
Ubicació: Cr. Ferrer i Busquets núm. 19
Metres quadrats: 6 m2 (Gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre 2020) i
9 m2 (abril, maig, juny, juliol, agost i setembre 2020).
Període autoritzat: de gener a desembre del 2020
Núm. Expedient: 2334-26-2020
2. Condicions generals de la llicència:
-

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i 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.
3. Condicions particulars de la llicència:
-
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El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.
Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
-

Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
1. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
2. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
3. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
4. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
5. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.

11.

LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER A TAULES I CADIRES.LITTLE
ITALIA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per K.I., en representació de HOSTELERIA
INTERNACIONAL CATALUNYA 2017, SL per a l’establiment PIZZERIA LITTLE ITALIA,
demanant autorització municipal per poder posar taules i cadires a la via pública o espai
d’ús públic.
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Atès que, segons es desprèn de la proposta presentada per l’ interessat/ada, l’ocupació
s’efectuaria en les següents zones i períodes:

CR Ferrer i Busquets núm.132: 20m2
Examinada la sol·licitud, i atesos els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de
juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. - Atorgar la Llicència Municipal per a l’ocupació de la via pública, amb taules i
cadires, següent:
1. Dades de l’ocupació:
Nom comercial: PIZZERIA LITTLE ITALIA
Ubicació: Cr. Ferrer i Busquets 132
Metres quadrats: 20m2
Període autoritzat: De gener a desembre del 2020
Núm. Expedient: 2334-29-2020
2. Condicions generals de la llicència:
La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
previ pagament dels drets establerts en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni del Ens locals, la llicència municipal per a
l’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa
d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu sense que comporti cap
autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment
revocable per raons d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
La no observança de les condicions imposades i 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.
3. Condicions particulars de la llicència:
-

-

-

El perímetre d’ocupació de l’espai públic s’haurà de senyalitzat amb senyals
reflectants i aïllant-lo amb elements de seguretat i de protecció. Art. 26 OM de Policia
i Bon Govern.
Pel que fa referència a l’àmbit delimitat per pèrgola (20 m2), s’haurà de deixar 2,00
metres de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat reduïda.
Atès que la ubicació d’un tendal tipus pèrgola compost de sostre i parets pot
comportar determinades obres a la via pública, prèviament a la seva instal·lació el
titular de l’autorització haurà de sol·licitar, preceptivament, llicència municipal
d’obres.

Segon.- L’ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 18
(article 6 i concordants).
Tercer.- En l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’observaran les determinacions
fixades en el Decret de l’Alcaldia Núm. 032/1995, de 9 de juny, següents:
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3. Horari: Les autoritzacions atorgades per l'Excm. Ajuntament de Mollerussa per a ocupar
la via pública amb terrasses i amb taules i cadires, queden sotmeses al següent règim
horari de tancament:
De diumenge a divendres: l’horari màxim de tancament serà les 00'30 hores.
Dissabtes i vetlles de festius: l’horari màxim de tancament es fixa a la 01'30 hores.
Aquest règim horari serà vigent durant tot el termini de la durada de la llicència
d’ocupació de la via pública.
4. Condicions de la ocupació: Els espais públics ocupats per terrasses amb taules i cadires,
es tancaran perimetralment amb elements visuals que aïllin i identifiquin l’espai ocupat.
El tancament perimetral haurà d’oferir un adequat nivell de seguretat en aquelles
ocupacions on l’espai públic que s’utilitzi sigui la calçada de les vies públiques. En
aquests supòsits es col·locarà, a més del tancament perimetral, una tarima, si això és
possible i la calçada ho permet.
4. Els titulars de les autoritzacions municipals per a ocupar la via pública a aquestes
finalitats, procuraran que els elements de tancament perimetral gaudeixin de les
condicions estètiques adequades i, necessàriament, disposaran de tendals, para-sols o
similars.
6. S’haurà de deixar lliure l’espai ocupat en cas de desenvolupament de qualsevol activitat
municipal o esdeveniment públic.
7. S’haurà de deixar 0,90m de vorera lliure per al pas de vianants i persones amb mobilitat
reduïda.
Quart.-.- Notificar el present acord a la persona interessada i donar-ne trasllat al servei de
Gestió Tributària i Recaptació i a la Policia Local, als efectes oportuns.
12.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. EL PARC
MUNICIPAL PEL DIA 21 juny de 2020 PER A LA JLAECC DE MOLLERUSSA

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per S.C., S., en representació de Junta Local
AECC de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar el parc Municipal el dia 21 juny
de 2020 des de les 10:00 h i fins les 14:00 h per a activitat Ioga Day.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar a Junta Local AECC de Mollerussa, la utilització del Parc Municipal
dia 21 juny de 2020, des de les 10:00 h i fins les 14:00 h per a l’activitat descrita.

el

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,
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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


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.
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Condicions específiques:
-Tenir localitzada una farmaciola
-S’ha de complir l’Ordenança Reguladora del soroll i les vibracions de Mollerussa, en especial
han
d’assegurar que el nivell sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés
públic i el nivell màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts)a la façana més exposada. Horari 9 h i
les 23 h
els dissabtes, diumenges i festius.
-Respectar aforament total
-Tenir pòlissa i rebut RC que cobreixi activitat
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

13.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
DEL CRP DE LA SALA DEL CENTRE CULTURAL PEL DIA 20 de febrer de 2020
PER A LA REALITZACIÓ D’UNA CONFERÈNCIA “LA CREACIÓ D’UN CONTEXT
EDUCATIU ASSERTIU”

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. S.G., R., en representació de CENTRE
DE RECURSOS PEDAGÒGICS, en què demana autorització per utilitzar la sala del Centre
Cultural el dia 20 de febrer de 2020 des de les 16:30 fins les 20:00 h per a la realització
d’una conferència “La creació d’un context educatiu assertiu” adreçada a 100 docents del Pla
d’Urgell.
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:
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Primer. Autoritzar al CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS, la utilització de
la sala del
Centre Cultural el dia 20 de febrer de 2020, des de les 16:30 fins les 20:00 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.



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.
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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, fer foc o utilitzar pirotècnia.
-Respectar aforament total
-Aportar pòlissa i rebut RC com a coorganitzador
-Deixar lliures les portes d’emergència i el seu recorregut.
-En cas d’emergència trucar al 112
Tercer. Que l’àrea a la que estigui afectada l’entitat serà l’encarregada de controlar
l’execució del previst en aquest acord.
Quart. Que l’àrea a la que estigui afectada l’espai serà l’encarregada de supervisar les
instal·lacions.
Cinquè. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.

14.

AUTORITZACIÓ ÚS ESPAIS PÚBLICS I CESSIÓ DE MATERIAL. SOL.LICITUD
DEPARTAMENT DE SALUT D’UN ESPAI PÚBLIC A LA CTRA. MIRALCAMP, S/N,
PEL DIA 26 de febrer de 2020 PER A UBICACIÓ UNITAT MÒBIL DE
MAMOGRAFIES PDPCM

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel DEPARTAMENT DE SALUT, en què demana
autorització per utilitzar us espai públic a la Ctra. Miralcamp, s/n. (al lloc habitual) el dia 26
de febrer de 2020 per a ubicació de la Unitat mòbil de mamografies PDPCM.
Atès que el peticionari reuneix les condicions per a ésser considerada persona beneficiària i
l’objecte de la petició s’estima d’interès social per quan gaudeix d’alguna de les finalitats
següents:

Educatives,

Culturals,

Artístiques,

Esportives i

Altres similars de caràcter social.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents, i
d’acord amb l’informe de la regidoria corresponent, ACORDA:
Primer. Autoritzar al Departament de Salut, la utilització de
l’espai públic Ctra. de
Miralcamp, s/n. (lloc habitual) el dia 26 de febrer de 2020, per a l’activitat descrita.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

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


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



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

Responsabilitats derivades de l’ús.


Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals
destinades a ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
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L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni
subsidiària, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat
autoritzada.

Condicions específiques:
-Tenir una farmaciola
-Prohibit fumar
-Tenir localitzats els extintors de la UM
-Respectar aforament total
-Tenir en vigor pòlissa i rebut RC
-Prohibit obstaculitzar portes d’emergència, el seu recorregut o obstaculitzar la circulació de
vehicles.
-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.

15. PRESTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI (CURS 2019-2020),PER PART D’ALUMNES
DE L’INSTITUT TERRES DE PONENT, EN PROGRAMES DESENVOLUPATS PER LA
REGIDORA D’ASC_CI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA.
Es dóna compte a la Junta de Govern de la formalització entre l’ajuntament de Mollerussa i el
centre docent “Institut Terres de Ponent”, de Mollerussa, de la participació com ja va
realitzar-se en edicions anteriors , en relació a la prestació de l’actuació denominada “servei
comunitari” entre el nostre Ajuntament i concretament amb la regidoria d’ Acció Social i
Comunitària, Ciutadania i Infància i l’ IES Terres de Ponent.
La seva durada del servei per part dels /les alumnes serà entre febrer de 2020 i finals de
maig de 2020.
Els/les alumnes proposats són els que figuren en l’apartat Primer de l’acord; així com els
serveis on realitzaran el denominat Servei Comunitari ,i també s’especifica quin és el
personal tècnic professional de l’ajuntament adscrit a la Regidoria d’ Acció Social i
Comunitària, Ciutadania i Infància referent del servei i que acompanyarà i supervisarà als/les
alumnes.
Atès els que s’ha l’exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats conferides
per Decret de l’Alcaldia RES 2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria d’ Acció
Social i Comunitària, Ciutadania i Infància , per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentada i conforme amb la formalització de las prestació del
servei comunitari següents:

Modalitat: Prestació del servei comunitari.

Cronograma : de febrer a maig del 2020.

Graella amb les dades alumnat , servei i persona de referencia del servei per part de
laregidoria d’ Acció Social i Comunitària, Ciutadania i infància.
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Alumnes
G.R, Xavier

DNI

Telf

*********
*********

*********
*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

*********

G.X., Laura
G. X. Laura
P. G., Laura
B. S., Mariam
G. A. Ione
S. P., Alexis
M. M., Laura
C. R., Fernanda
P. D. Ivan

Servei Comunitari/lloc ASC_CI

REFERENT

Consell de Participació Adolescent

L.M.

Consell de Participació Adolescent

L.M.

Consell Social

X.M.

Centre Obert la Banqueta

I.A.

Centre Obert la Banqueta

I.A.

Centre Obert la Banqueta

I.A.

Centre Obert la Banqueta

I.A.

Centre Obert la Banqueta

I.A.

Centre Obert la Banqueta

I.A.

Casal Municipal de la Gent Gran

C.T.

Casal Municipal de la Gent Gran

C.T.

Casal Municipal de la Gent Gran

C.T.

Casal Municipal de la Gent Gran

C.T.

Casal Municipal de la Gent Gran

C.T.

*********
D. S. R., Alfredo
*********

*********

*********

*********

*********

*********

C.R., Esteban
R. M., Marc
P.F., David

Segon.- Conforme amb la normativa establerta per l’Ordre de 05/06/2002 i Ordre
EDC/21/2006, de 30 de gener, es de clara que la realització del servei comunitari no
comporta cap relació laboral ni implica prestació de serveis per parts dels alumnes.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones interessades i facultar al senyor
l’alcalde pel desplegament dels acords adoptats.

16.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 04/2020

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 15.063,25€.
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.
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 04/2020, per import global de 15.063,25€.
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Segon.- Que es facin efectives amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
ordinari i, en el seu cas, fins i com a màxim, assolir els imports pressupostaris consignats i
existents.

17. TARGETA RESIDENT ZONA BLAVA. EXPEDIENT 2361-14-2020
Atès que mitjançant sol·licitud presentada al registre d’entrada d’aquest Ajuntament, amb
núm. 2020/773, de data 15/01/2020, la Sra. H.de las H., M.A. sol·licita targeta de resident
zona blava.
Atès l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’estacionament de
vehicles de tracció mecànica en la via pública dins de les zones que a tal efecte es determinin
i amb les limitacions que es poguessin establir (zona blava).
Atès que els requisits per a l’obtenció de la targeta de resident a la zona blava són els
següents:
-

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

Atès que la sol·licitud presentada reuneixen els requisits assenyalats anteriorment.
Atenent el contingut de la documentació aportada i dels informes lliurats, la Junta de Govern,
per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. APROVAR l’atorgament de targeta de residents de la zona blava, exercici 2020, a la
persona interessada. Simultàniament s’aprova la liquidació de taxa conforme a allò que es
determina en l’ordenança fiscal número 31, vigent.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, en la part dispositiva essencial que li
afecti, amb oferiment dels recursos adients.
18. TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER PERSONES AMB DISCAPACITAT.
EXPEDIENT 2860-3-2020.
Vist l’expedient tramitat per L.A., J. amb DNI *********
d’aparcament individual per a persones amb disminució.

per

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: L.A., J.
DNI: *********
Núm. targeta: 25137-2020-0005-2458Q
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Modalitat: Titular no conductor
Data de caducitat: 1/2030
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.

19.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència exposa la
necessitat de sotmetre a consideració la presidència exposa la necessitat de sotmetre a
consideració els assumptes que a continuació es detallen i que considera que són urgents.
Escoltades les al·legacions formulades i atenent-ne la justificació, la Junta de Govern, per
unanimitat dels membres presents i per tant amb el quòrum legal de la majoria absoluta dels
membres que la formen, resolt DECLARAR LA URGÈNCIA en el següent assumpte:
19.1.-MODEL D’ACORD D’ADQUISICIÓ DELS VEHICLES I SERVEIS DE
MOBILITAT SOSTENIBLE A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP.
2016.02).
1.- L’Ajuntament de Mollerussa, en data 30 de novembre de 2012, va aprovar l’adhesió al
sistema d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza l’ACM juntament amb
el Consorci Català pel desenvolupament Local.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 14 de juny de
2017 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a les empreses
seleccionades.
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils, el corresponent contracte com adjudicataris de l’Acord marc de mobilitat
sostenible, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 7 de novembre la prorroga va ser aprovada en virtut de la Resolució de la central
de Contractació de l’ACM i en data 15 de gener del 2019 es formalitza la primera pròrroga de
conformitat amb la clàusula 10 del PCAP s’estableix que estableix un any de durada fins al 15
de gener de l’any 2020.
5.- Antecedents:
L’Ajuntament de Mollerussa és beneficiària d’una subvenció concedida per Resolució del
Director de l’ICAEN de data 2 de desembre de 2019, en el marc de la Resolució
EMC/2399/2019, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any
2019 per a la concessió de subvencions a instal·lacions d’infraestructures de recàrrega ràpida
per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de
recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).
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6.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de
subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles
9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
7.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN i
el 198.4 del TRLCSP pel que fa als lots 3, 8 i 10, i del 33.3, lletra a de la DN i el 198.3 del
TRLCSP pels lots 1, 2, 5 i 7, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran
lloc el subministrament dels bens i serveis, adquirits per les entitats destinatàries, adherides
al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article
205.2 del TRLCSP.
D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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, i resta de
disposicions vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de
funcionament i competències de les entitats locals, es proposa a la Junta de Govern l’adopció
dels següents,
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Mollerussa a l’Acord marc de mobilitat sostenible
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL
dels bens i/o serveis següents:
Concepte

Preu unit

Unit.

Dte

PVP

Carregador
PULSE QC 25 Slim

19.000,00
19.000,00

1

19.000,00

Accessoris carregador
Ampliació a QC-50 Trio amb 3
mànegues
Targetes RFID

3.575,00
3.500,00

1

3.500,00

3,00

25

75,00

Legalització i tràmits
Projecte de legalització i
direcció d'obra(inclou taxes i
posta en marxa)
Software de control i
gestió

Total (€)

1.800,00

1.800,00
Quota
mensual

1

Mesos

1.800,00

Equips

Total
anual

648,00
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Software Etecnic Smart
Manager inclou llicencia per a
1 punt de recàrrega i tarjeta
3G (cost mensual)

27,00

24

1

648,00

Manteniment preventiu

Quota
mensual

Mesos

Equips

Total
anual

Sis visites anuals
(Actualitzacions de firmware i
verificacions de proteccions,
resistència at erra, verificació
aïllament, supervisió full-time
del seu funcionament i
comunicacions)

68,00

24

1

1.632,00

Total
IVA 21%
Total IVA inclòs

1.632,00

26.655,00
5.597,55
32.252,55

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 32.252,55€ que
s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació
pressupostària 00313006230012.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària Etecnic Movilidad Eléctrica,
SRL.
19.2.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA A LA INSTAL·LACIÓ
D'INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA RÀPIDA PER AL VEHICLE ELÈCTRIC
EN EL MARC DEL PLA D'ACCIÓ PER AL DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURA
DE RECÀRREGA PER ALS VEHICLES ELÈCTRICS A CATALUNYA (PIRVEC 20162019)
L’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb el Decret de l’alcaldia Núm. 2019/621 de 17
d’octubre de 2019, ha presentat sol·licitud en el marc de la Resolució EMC/2399/2019, de 12
de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de
subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric en
el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles
elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), publicada al DOGC núm 7967, de 25 de setembre
de 2019.
Vist que per resolució del Director de l’ICAEN de data 2 de desembre de 2019 es comunica a
l’Ajuntament de Mollerussa l’atorgament d’un ajut per un import total de 40.000 € i amb
una inversió a justificar de 42.358,54 €.
En virtut de quant s’ha exposat; atès el contingut de la Resolució i la importància de
l’execució de les actuacions previstes, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
conferides mitjançant Decret núm. RES2019/358, de 21 de juny, i a proposta de la Regidoria
de Planificació estratègica i urbanisme, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Acceptar la subvenció de 40.000 € concedida mitjançant resolució del Director de
l’ICAEN de data 2 de desembre de 2019 per a la instal·lació d’una estació de recàrrega
ràpida "Edrr”.
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Segon.- Donar trasllat a les regidories de planificació estratègica i urbanisme; finances,
seguretat ciutadana i contractació i al departament d’intervenció als efectes oportuns i per al

compliment de les següents obligacions de conformitat amb allò previst a la base 13 sobre la
Justificació; base 20 de publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària;
base 21 obligacions de les persones beneficiàries; i Annex 3 de Requisits de les estacions de
recàrrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (EDRRA).

19.3.-SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE RECONEGUI A
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA EL SEU DRET AL COBRAMENT DE LES
SUBVENCIONS PER AL SOSTENIMENT DE PLACES DE GUARDERIA
MUNICIPAL ELS CURSOS 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018 I 2018-2019

ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament de Mollerussa venia formalitzant un conveni amb la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’ensenyament i l’ajuntament de
Mollerussa per al sosteniment del funcionament dels centres educatius de primer
cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs. L’import que s’atorga
es de 1.300 euros per alumne equivalent i curs .
2. El darrer conveni formalitzat ho va ser per als cursos 2011-2012.

3. D’acord amb la legislació vigent i la doctrina mantinguda pel TSJ de Catalunya,
la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat financera respecte les
llars d’infants gestionades pels ajuntaments, responsabilitat que en el seu
moment va canalitzar amb l’Ajuntament de Mollerussa mitjançant els convenis i
subvencions concedides anualment, (s’adjunta com a DOC.1 copia del darrer
conveni subscrit), i que sobtadament va deixar d’assumir a partir del curs 20122013.

FONAMENTS DE DRET
1. La legislació vigent a la que es refereix l’antecedent tercer ve determinada en els
següents preceptes: L'article 1 de la Llei 5/2004, de creació de llars d'infants de
qualitat, incorpora les llars d'infants municipals a la xarxa de titularitat pública i el
article 4 les considera part del sistema educatiu, circumstància que comporta la
responsabilitat financera de l'administració educativa segons allò que disposen
l'article 112 de la Llei orgànica 2/2006 i l'article 204 de la Llei 12/09 d'educació. La
mateixa disposició final primera de la Llei 5/04 imposa al Govern la responsabilitat de
dotar les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de la Generalitat a
aquests efectes.
En el mateix sentit es manifesta la Llei 12/2009, d'educació. Així, l'article 42.3
determina que el sosteniment dels centres públics ha de quedar establert als
pressupostos de la Generalitat amb un criteri de suficiència, criteri que han de seguir
també els convenis que l'Administració educativa subscrigui amb l'Administració
local. Mes concretament, l'article 198.1 disposa que el Departament ha d'establir una
oferta de places per a infants de zero a tres anys, i l'apartat 2/ preveu
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específicament que el mateix Departament ha de subvencionar la creació, la
consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars
d'infants de titularitat municipal, sense perjudici que doni preferència a les
necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals
desfavorits i en zones rurals.
I, així, el Departament va actuar coherentment amb l'anterior mandat en establir els
corresponents convenis i subvencions amb l'ajuntament de Mollerussa des del curs
2004-2005, convenis en els que es reconeix que el seu objectiu era el de complir el
mandat de l'article 198.2 de la Llei 12/09 (veure primer paràgraf de la part
expositiva del conveni que s’adjunta com a DOC.1) i que la subvenció atorgada
estava destinada a minorar les quotes del servei d'ensenyament de les llars d'infants
de titularitat municipal per al curs corresponent (veure clàusula primera del conveni
que s’adjunta com a DOC.1).
2. Per la seva part, s’ha de dir que el TSJC s’ha pronunciat sobre allò que constitueix
l’objecte d’aquesta sol·licitud, entre altres en la seva Sentència 946/2017 de 20 de
desembre de 2017, (en relació amb la qual el TS en la seva providència de 31 de
gener de 2019, dictada en el R. De casació 4322/2018, acorda la inadminissió a
tràmit del Recurs de cassació presentat per la Generalitat de Catalunya), la qual en
el seu Fonament de dret quart expresa que la qüestió litigiosa ja va ser tractada i
resolta en altres sentències de la mateixa sala i secció, quan diu literalment que: “Se
han dictado por esta Sala y Sección, Sentencias con objeto asimilable al presente, en
fechas 17 de noviembre de 2017, rec. 448/2014 , 17 de noviembre de 2017, rec.
476/2014 y 22 de noviembre de 2017, rec. 412/20014 .
En la primera de ellas, se razonó lo siguiente:
“SEGON.- Així doncs, el nucli d'aquest recurs consisteix en determinar en quina mida la
Generalitat de Catalunya queda obligada a finançar el servei d'educació infantil, primer cicle
de 0 a 3 anys, específicament el servei prestat per l'Ajuntament recurrent mitjançant les llars
d'infants que gestiona.
L'article 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria d'ensenyament infantil en els aspectes que es relacionen a l'apartat 2/,
i específicament la competència sobre el règim de sosteniment amb fons públics dels
ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els imparteixen.
En aquest sentit, la Generalitat assumeix la condició d'administració educativa i li correspon
la responsabilitat general d'execució en aquesta matèria, responsabilitat que inclou el seu
finançament -article 155 de la Llei orgànica 2/2006, d'educació-, especialment en allò que
afecta els centres públics -article 112 de la mateixa Llei-.
Els municipis per al seva banda han assumit tradicionalment un posició relativament
tangencial en matèria d'ensenyament, al menys en allò que es referix a la titularitat de
competències pròpies. La legislació ha limitat històricament aquest paper a la posta a
disposició dels solars per a la construcció i el manteniment dels centres d'educació infantil,
d'educació primària o d'educació especial (disposició addicional 15 de la Llei orgànica 2/06),
sense perjudici de l'assumpció d'altres funcions o serveis en col·laboració amb l'administració
educativa, molts cops de suplència. En aquest sentit, i en allò que ací interessa, l'article 27
de la Llei 7/85 de bases del règim local preveu la possibilitat que les comunitats autònomes
puguin delegar les seves competències en determinades matèries, entre les mateixes, la
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relativa a la creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat
pública de primer cicle d'educació infantil, com és el present cas.
La fixació precisa del sistema competencial dels municipis queda reenviat per la legislació
bàsica a la normativa sectorial. En allò que es refereix a l'ensenyament infantil és el mateix
Estatut d'autonomia que atribueix als governs locals la competència sobre la planificació,
l'ordenació i la gestió de l'educació infantil com a competència pròpia. La legislació ordinària
no ha arribat a concretar a quin nivell de
l'administració local pertoca exactament aquesta competència. Tanmateix es pot deduir
inicialment que, d'acord amb els criteris establerts a l'article 66.4 de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya, aquesta competència ha de correspondre als Ajuntaments, si mes
no els que disposen de capacitat de gestió suficient, com és el cas.
El cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors,
específicament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de tota responsabilitat
financera.
En efecte, un dels principis que informa el règim local és el de suficiència financera, principi
que queda ancorat a la mateixa Constitució espanyola -article 142- i a l'Estatut d'Autonomia
-articles 217 i 219-. En aquest sentit, l'ordenament garanteix a les administracions locals la
disponibilitat de recursos suficients, be a partir de dels recursos tributaris, o be a partir de
transferències de els administracions superiors, concretament mitjançant la participació en
els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, i també a partir de les subvencions
provinents d'un i altre nivell de govern -articles 2, 39 i 40 de la Llei d'Hisendes locals, Reial
Decret legislatiu 2J04-.
El principi de suficiència financera es projecta en tota l'activitat municipal sigui en relació a
les competències pròpies o delegades. En aquesta direcció cal esmentar particularment
l'article 219 de l'Estatut d'autonomia, precepte que garanteix als governs locals la
disponibilitat dels recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat o la
gestió dels quals se'ls traspassi o se'ls delegui, afegint que tota nova atribució de
competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris
per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost
total i efectiu dels serveis traspassats. Fins i tot s'estableix que el compliment d'aquest
principi és una condició necessària perquè entri en vigor la transferència o la delegació de la
competència.
La legislació bàsica és així mateix prou explícita en aquest sentit. Així, en l'àmbit de les
competències pròpies, l'article 25 de la Llei 7/85 determina que la Llei que atribueixi la
competència ha de preveure necessàriament la dotació dels recursos necessaris per a
garantir la suficiència financera de les entitats locals, de forma que s'eviti una major despesa
a les Administracions.
Pel que fa a les competències delegades, l'article 27 de la mateixa Llei de bases del règim
local disposa en el mateix sentit que la resolució de delegació haurà de determinar els medis
personals, materials i econòmics que l'Administració delegant atribueixi, sense que pugui
suposar una major despesa per a les Administracions.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Per tant, el plantejament de la normativa general és ben clara en garantir que l'atribució de
competències a les Administracions locals imposa indefugiblement l'atribució dels recursos
corresponents. En conseqüència es indiferent que en el cas de l'educació infantil estiguem
davant una competència delegada en els termes de la Llei de bases del règim local, o bé una
competència atribuïda com a pròpia per l'Estatut d'Autonomia. El cas és que la Generalitat va
anar convenint amb l'Ajuntament recurrent la creació de successives llars d'infants i la
correlativa assumpció de la competència de gestió, situació que comporta la necessitat de
transferir els recursos econòmics corresponents en els termes de la normativa esmentada.
La legislació d'ensenyament reitera l'anterior plantejament. En efecte, l'article 1 de la Llei
5/2004, de creació de llars d'infants de qualitat, incorpora les llars d'infants municipals a la
xarxa de titularitat pública i el article 4 les considera part del sistema educatiu, circumstància
que comporta la responsabilitat financera de l'administració educativa segons allò que
disposen l'article 112 de la Llei orgànica 2/2006 i l'article 204 de la Llei 12/09 d'educació. La
mateixa disposició final primera de la Llei 5/04 imposa al Govern la responsabilitat de dotar
les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de la Generalitat a aquests
efectes.
En el mateix sentit es manifesta la Llei 12/2009, d'educació. Així, l'article 42.3 determina
que el sosteniment dels centres públics ha de quedar establert als pressupostos de la
Generalitat amb un criteri de suficiència, criteri que han de seguir també els convenis que
l'Administració educativa subscrigui amb l'Administració local. Mes concretament, l'article
198.1 disposa que el Departament ha d'establir una oferta de places per a infants de zero a
tres anys, i l'apartat 2/ preveu específicament que el mateix Departament ha de
subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres
anys en llars d'infants de titularitat municipal, sense perjudici que doni preferència a les
necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en
zones rurals.
I, així, el Departament va actuar coherentment amb l'anterior mandat en establir els
corresponents convenis i subvencions amb l'ajuntament recurrent des de l'any 1997,
convenis en els que hom reconeix que el seu objectiu era el de complir el mandat de l'article
198.2 de la Llei 12/09 i que la subvenció atorgada estava destinada a minorar les quotes del
servei d'ensenyament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs corresponent.
En definitiva, cal concloure que la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat
financera respecte les llars d'infants gestionades per l'Ajuntament recurrent, responsabilitat
que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i subvencions concedides
anualment i que sobtadament va deixar d'assumir a partir del curs 2012TERCER.- (...).Per tant, cal descartar les al·legacions de la demandada en el sentit que el
servei estaria atès a partir de es subvencions de la Diputació de Barcelona o del preu públic
abonat pels usuaris. Certament, la Diputació de Barcelona va aportar uns ajuts durant els
exercicis en els que la Generalitat va deixar de finançar el servei, però no hi ha base per
considerar que aquests ajuts provincials es fessin per compte i en substitució de la
Generalitat de Catalunya. Cal considerar en aquest sentit que la Diputació va actuar en
compliment d'una competència pròpia de cooperació amb els Ajuntaments d'acord amb allò
que disposa l'article 36 de la Llei 7/85, de bases del règim local-, de forma que els recursos
econòmics que la Diputació aporta als municipis son recursos propis del sistema local i el seu
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sentit és el de ajudar als Ajuntaments a suportar la seva càrrega financera, no la de la
Generalitat que te una responsabilitat pròpia i autònoma pel que fa al finançament municipal.
En definitiva, l'Ajuntament va haver de suportar mes de la meitat del cost del servei. Hom
reclama en aquest sentit que es reconegui al municipi el dret a percebre la quantitat de
1.800 euros per alumne i curs, que és la subvenció que la demandada va atribuir al curs
2009-10, encara que els següents cursos es va reduir la sub venció a 1.600 euros el curs
2010-11, i a 1.300 euros el curs 2011-12.
En allò que es refereix a la determinació de la concreta quantitat que ha de ser objecte de
finançament, la normativa esmentada al fonament anterior es refereix en general a la
suficiència de les aportacions en funció dels costos. L'article 42.3 de la Llei 12/09 s'expressa
també en aquesta línia, i l'article 204.2 d'aquesta mateixa Llei determina en aquest sentit
que cal prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la
Generalitat, establint la disposició addicional quarta la necessitat de revisar periòdicament les
aportacions d'acord amb l'evolució dels costos.
No és menys cert que, dins els límits que imposa el principi de suficiència, cal admetre un
marge de la Generalitat de Catalunya per determinar la intensitat del finançament d'aquest
servei en el marc de la política pressupostària. D'altra banda, no consta en aquest cas quins
son els costos de les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que caldria prendre com a
paràmetre de referència segons que s'ha esmentat.
En aquest context, s'estima procedent estar al finançament establert al darrer conveni, això
és, a la quantitat d e 1.300 euros per alumne equivalent i curs, quantitat que en el seu
moment va ser acceptada per l'Ajuntament, sense que s'hagi acreditat una variació de costos
significativa des del curs 2010-11 que pugui justificar la necessitat de revisar l'anterior
mòdul.
Pel que fa als interessos, cal admetre la seva procedència des de la seva reclamació en allò
que es refereix al curs 2011-12 respecte el qual el finançament estava quantificat ja al
conveni. No correspon en canvi reconèixer el dret als interessos en allò que es refereix als
cursos següents atès que la quantitat del deute no ha estat líquida fins aquesta mateixa
sentència.
No es considera procedent la condemna a l'Administració a signar els corresponents convenis
doncs, independentment que aquesta sigui la tècnica de relació a la que es remet la
normativa sectorial als efectes d'establir el sosteniment dels centres docents, l'obligació que
ací es reclama es limita al finançament del servei; obligació aquesta que no necessita
canalitzar-se necessàriament mitjançant conveni. D'altra banda, poc sentit tindria la
subscripció de convenis un cop finalitzats els cursos corresponents”.
3. Com sigui, que l’Ajuntament va formalitzar el darrer conveni amb la Generalitat de
Catalunya per al curs 2011-2012, es procedent sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya que compleixi la seva obligació legal de subvencionar el sosteniment de
places de guarderia municipal els cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 20152016, 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019, per import de 1.300 euros per alumne
equivalent i curs, descomptant els pagaments realitzats per la Diputació de Lleida i
ingressats per l’Ajuntament, d’acord amb el desglossat previst en el DOC.2).
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AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

Del previst en l’esmentat DOC2, la quantitat total a reclamar a la generalitat de
Catalunya ascendeix a 491.725,00 euros
Per tot l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que reconegui a l’Ajuntament de Mollerussa
el seu dret al cobrament de les subvencions per al sosteniment de places de guarderia
municipal els cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 20172018 i 2018-2019, per import de 1.300 euros per alumne equivalent i curs descomptant els
pagaments realitzats per la Diputació de Lleida i ingressats per l’Ajuntament, d’acord amb el
desglossat previst en el DOC.2) i que ascendeix a un total de: 491.725,00 euros
Segon. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya
I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde acctal. es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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