AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

A la ciutat de Mollerussa, essent les dinou hores del dia 23 de març de dos mil disset. A la
Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència del Sr. Josep Simó Ribera i amb
l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sr. Josep Àngel Lavin Llano, Sra. Rosalia Carnicé Farré i
Sr. Xavier Roure Greoles.
Excusa l’assistència l’Alcalde Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Dolors Bargalló Vidal.
Actua de secretària accidental Sra. Núria Manyosa Alcaraz.
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. 325/2015, de 15 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 23.530,74 €.
ANNEX:
Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

91/2016
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Direcció General d’Infraestructures

Pl. de l’Estació, 1
14.845,63
7.422,82
11,50
7.422,82
6.096,19
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Número d’Expedient:
Titular/peticionari:
Emplaçament:
ICIO:
Taxa:
Placa d’obres:
Fiança reposició serveis:
Fiança de gestió de residus:

219/2016
Institut Terres de Ponent
Ctra. de Torregrossa, s/n
437,47
218,73
11,50
0,00
2.016,08

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

46/2017
CANTÓ VIDAL, JORDI
C/ Santa Cristina, 29, 1r 1a
36,00
18,00
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:

47/2017
AYMERICH PONS, SALVADOR
C/ Ronda Sant Pere, 2
0,00
0,00
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:

51/2017
CP C/ COMERÇ, 14
C/ Comerç, 14
98,46
49,23
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:

52/2017
SOLA NINOT, JOAN
C/ Sant Jaume, 15
246,60
123,30
11,50
0,00
3.386,65

3.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/48 PRESENTADA PER GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. i de
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
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Examinada la sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. datada a
Lleida el 15 de març, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de data
16/03/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Escomesa c/ Santa Cristina, 7.
•
Santa Cristina, 7 El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.

3a.
4a.

5a.

6a.

7a.

8a.
9a.
10a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

350,00
7,00
12,00
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Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. la llicència municipal d’obres
Llicències d'Obres/2017/48 , conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes
amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

350,00
7,00
12,00

Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
4.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 2017/49 PRESENTADA PER GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. i de
l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en els termes següents:
Examinada la sol·licitud presentada per GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. datada a
Lleida el 15 de març de 2017, amb registre d’entrada Registre General d'Entrada 2017 de
data 16/03/2017, interessant llicència municipal per a l’execució de la següent obra:
•
Escomesa Pl. Manuel Bertrand, 13.
•
Pl. Manuel Bertrand 13 El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT dita sol·licitud i entén que s’han
d’observar per part de la companyia peticionària, les següents condicions:
1a.

2a.

3a.
4a.

5a.

Malgrat que es tracta d’una obra del tipus descrit en l’article 1.2.b) de l’Ordre
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la que s’aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada, i per tan
no és d’aplicació el procediment general, si que cal prendre totes les mesures
establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions
necessàries per tal de no afectar les xarxes de serveis soterrats.
S’efectuaran prospeccions per la localització dels serveis. Previ a l’execució de la
rasa, es determinarà amb els Serveis Tècnics Municipals la situació de la canalització
en vorera.
La profunditat de la rasa serà com a mínim d’ 1 metre i mai se situarà damunt d’un
altre servei existent.
Tant la vorera com la calçada i tots aquells serveis que puguin resultar afectats per
les obres, aigua potable, clavegueram, escomeses d’aigua, connexions de
claveguera etc, s’hauran de refer i quedaran en perfectes condicions d’ús al finalitzar
les obres.
El reblert de rases es farà amb tot-ú que es compactarà amb tongades de 20 cm fins
al 95 % del P.M.
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6a.

7a.

8a.
9a.
10a.

En rases en calçada, el formigó serà HM-25 N/mm2 de 20cm gruix i en voreres 15cm
gruix.
El termini per a iniciar les obres és de 5 mesos i per finalitzar-les és de 6 mesos. El
còmput d’aquests terminis es produeix des de la data en que tingui lloc la notificació
a l’interessat de l’acte administratiu, en aquest cas, la concessió de la llicència
d’obres. Les obres no es podran iniciar fins que no es disposi de tot el material
necessari per a la seva execució.
Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, quan
les obres no s’haguessin iniciat o acabat en els terminis fixats en la llicència o, en el
seu cas, en la pròrroga atorgada, prèvia resolució dictada a l’efecte.
En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar a l’ajuntament la corresponent
llicència específica.
No es podran iniciar les obres fins que es comuniqui als Serveis Tècnics
d’aquest Ajuntament el dia exacte d’inici de les mateixes.
Un cop la instal·lació estigui finalitzada, es realitzarà una acta de comprovació abans
de cobrir la rasa. Així també , un cop col·locat el panot juntament amb la direcció de
d’obra i un tècnic representant de l’Ajuntament, es realitzarà una segona acta de
comprovació.

Els drets municipals conforme l’ordenança vigent seran:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

350,00
7,00
12,00

Examinada la sol·licitud i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, la Junta de Govern, en
desplegament de les facultats delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Concedir a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA. la llicència municipal d’obres
Llicències d'Obres/2017/49, conforme l’expedient relacionat. La llicència s’atorga salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercer, havent-se d’observar les condicions establertes
amb caràcter general i les especificades singularment.
Segon. Aprovar la liquidació dels impostos i taxes de següents:
Pressupost de l’obra:
Impost 2%
Taxa 1,00% o 12,00 euros

350,00
7,00
12,00

Tercer. Comunicar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
5.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS.
ANUALITAT 2017. SEGURETAT ARSOL, SL.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels
extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics municipals que s’annexen
a aquests contracte, durant l’anualitat 2017, consistent en la seva revisió periòdica
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reglamentària per part d’una empresa autoritzada, i la resolució de les incidències que en
resultin d’aquesta.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de l’informe de legalitat i l’informe
d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la despesa. Es tracta d’una contractació pel
qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici 2017, consignació pressupostària
suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat
certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del
TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 2.143,54 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa SEGURETAT ARSOL, SL. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS
MUNICIPALS. ANUALITAT 2017. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
SEGURETAT ARSOL, SL en els termes següents:
La retribució del servei: 2.593,68 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2017 i finalitzarà el dia 31/12/2017.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

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 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
6.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS EXTINTORS, BIE’S I
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS.
ANUALITAT 2017. SIEF-2, SL.

L’objecte de la present contractació és l’adjudicació del servei de manteniment dels
extintors, BIE’S i instal·lacions contra incendis dels edificis públics municipals que s’annexen
a aquests contracte, durant l’anualitat 2017, consistent en la seva revisió periòdica
reglamentària per part d’una empresa autoritzada, i la resolució de les incidències que en
resultin d’aquesta.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de l’informe de legalitat i l’informe
d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la despesa. Es tracta d’una contractació pel
qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici 2017, consignació pressupostària
suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat
certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del
TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 2.503,10 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa SIEF-2, SL. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat d’obrar i de
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS EXTINTORS, BIE’S I INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS
MUNICIPALS. ANUALITAT 2017. Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de
l’execució del contracte a càrrec del Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa SIEF2, SL en els termes següents:
La retribució del servei: 3.028,75 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2017 i finalitzarà el dia 31/12/2017.
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 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
7.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS
EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2017. MARVI ASCENSORES, SL.

L’objecte de la present contracte és l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
anual dels aparells elevadors instal·lats en els edificis públics municipals durant l’anualitat
2017, que es relacionen en document annex.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de l’informe de legalitat i l’informe
d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la despesa. Es tracta d’una contractació pel
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qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici 2017, consignació pressupostària
suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat
certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del
TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 4.620,00 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa MARVI ASCENSORS, SL. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2017.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
MARVI ASCENSORS, SL en els termes següents:
La retribució del servei: 5.590,2 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2017 i finalitzarà el dia 31/12/2017.
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 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients i
als serveis municipals competents als efectes oportuns.”
8.

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS: MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS
EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2017. ASCENSORES GA-LO, SLU.

L’objecte de la present contracte és l’adjudicació del servei de conservació i manteniment
anual dels aparells elevadors instal·lats en els edificis públics municipals durant l’anualitat
2017, que es relacionen en document annex.
Aquesta contractació s’empara en allò que preveuen els articles 10, 301 i ss del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
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Contractes del Sector Públic. La prestació consisteix en el desenvolupament d’una activitat
d’acord amb la categoria 1 de l’Annex II: Serveis de manteniment i reparació.
Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 18.000 €, de conformitat amb allò que
s’estableix a l’article 138.3 del TRLCSP, aquesta contractació pot considerar-se menor. Els
contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació,
complint les normes que estableix l’article 111. Per a la tramitació de l’expedient serà
suficient l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent que reuneixi
els requisits que les normes de desenvolupament de la llei estableixin la qual servirà de
document contractual.
En l’expedient de contractació s’acredita la redacció de l’informe de legalitat i l’informe
d’Intervenció de Fons relatiu a la fiscalització de la despesa. Es tracta d’una contractació pel
qual existeix en el vigent pressupost municipal exercici 2017, consignació pressupostària
suficient per atendre les despeses derivades de la seva execució, la qual cosa ha estat
certificada per l’Interventor de Fons de conformitat amb allò establert a l’article 109.3 del
TRLCSP.
Vista la proposta de prestació del servei de manteniment de les diferents instal·lacions
annexades al present acord, per un import total de 1.800,00 € IVA exclòs, presentada per
l’empresa ASCENSORES GA-LO, SLU. Atès que l’esmentada empresa disposa de la capacitat
d’obrar i de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del
contracte.
En virtut de tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern, en desplegament de les facultats
delegades mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 325/2015 de 15 de juny i a proposta de la
Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer. Autoritzar la contractació administrativa menor del SERVEI DE MANTENIMENT
DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS. ANUALITAT 2017.
Simultàniament, autoritzar la despesa derivada de l’execució del contracte a càrrec del
Pressupost municipal de l’exercici 2017.
Segon. Adjudicar el CONTRACTE MENOR DE SERVEIS esmentat a favor de l’empresa
ASCENSORES GA-LO, SLU (ORONA) en els termes següents:
La retribució del servei: 2.178,00 € IVA vigent inclòs.
El pagament de la retribució s’efectuarà prèvia acreditació de la prestació del servei en
la forma contractada; el pagament requerirà, en tot cas, l’aprovació de la factura per
l’òrgan competent.
La durada de la prestació:
La prestació s’iniciarà el dia 01/01/2017 i finalitzarà el dia 31/12/2017.
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 23.3 i 89.2 del TRLCSP.
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Formalització del contracte:
No serà necessari la formalització del contracte en document administratiu per
aplicació d’allò establert als articles 28.2 i 111 del TRLCSP. La incorporació de la factura
servirà de document contractual.
Tercer. 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’ACTIVITAT. EXPEDIENT NÚM.: 2533
(01/2017). DESCRIPCIÓ: VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ.
EMPLAÇAMENT: CARRER DE L’ONZE DE SETEMBRE, 1. TITULAR: TARIQ
MAHMOOD.

En data 5 de gener de 2017 el Sr. Tariq Mahmood presenta la comunicació prèvia d’inici
d’activitat per a un establiment dedicat a la venda al detall de productes d’alimentació al
carrer de l’Onze de Setembre, 1.
Vistos els informes, i acreditant-se que la ubicació de l’activitat reuneix les condicions de
seguretat conforme la normativa vigent, segons comunicació prèvia del titular de l’activitat,
la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, per
unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Donar la conformitat a la comunicació prèvia d’exercici d’activitat següent:
Número d’expedient: 2533/01/2017
Titular: Tariq MAHMOOD
Denominació: venda al detall de productes d’alimentació
Emplaçament: carrer de l’Onze de Setembre, 1
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat amb l’oferiment dels recursos adients.
Tercer. Donar trasllat als serveis de gestió tributària i recaptació als efectes oportuns.
“INFORME RESOLUCIÓ
TITULAR:
TARIQ MAHMOOD
ACTIVITAT:
VENDA AL DETALL DE PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ
EMPLAÇAMENT: C/ Onze de Setembre, 1
Mollerussa
EXPEDIENT:
2533/C/2017
NOVA ACTIVITAT

X

MODIFICACIÓ

CANVI DE NOM

Atesa la presentació del projecte tècnic per a l’activitat de Venda al detall de productes d’alimentació
situat al carrer Onze de Setembre núm. 1 bxs., redactat per Toni Bosch Miquel en data 05.01.17 i
l’annex de documentació tècnica de 30.01.2017, 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 Toni Bosch Miquel en data 05.01.17..
Atès el certificat de compatibilitat urbanística favorable emès en data 12.01.17 revisat en data
22.03.17.
Atesa la sol·licitud de l’interessat i l’acta d’inspecció favorable de l’Agència de Protecció de la Salut de
13.03.17, s’informa FAVORABLEMENT per a la inscripció al Registre Sanitari Municipal d’Activitats
Alimentàries.
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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:
-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 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
ZONA SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats
60
60
50
i/o infraestructures de transport existents
Compliment dels valors límit d’immissió sonora aplicable a l’ambient interior segons
ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions:
Valors límit d’immissió
Ús del local confrontant
Dependències
Ld (7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h)
Sales d’estar
35
35
30
Dormitoris
30
30
25
Despatxos professionals
35
35
35
Administratiu i d’oficines
Oficines
40
40
40
Zones d’estada
40
40
30
Hospitalari
Dormitoris
35
35
25
Aules
35
35
35
Educatiu o cultural
Sales de lectura, audició i
30
30
30
exposició
En cas d’afectacions al veïnat per sorolls, vibracions, fums i/o olors caldrà fer controls
periòdics realitzats per una Entitat Ambiental de Control, amb la presència del tècnic
municipal, 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.
Només s’autoritza la instal·lació d’un forn de pa precuit de petites dimensions que en cas
de molèsties al veïnat per fums i olors, caldrà situar sota una campana extractora amb
xemeneia fins sobrepassar la coberta de l’edifici.
Aigües residuals: assimilables a tipus domèstic a clavegueram municipal.
Gestió de residus:
Envasos de plàstic, vidre, cartró a contenidors de recollida selectiva municipal.
Residus orgànics: a contenidors recollida selectiva municipal
Declaracions responsables de seguretat industrial de les instal·lacions subjectes a
reglamentació específica: instal·lació elèctrica.
Tota la planta primera es mantindrà sense ús, disposant d’una correcta sectorització contra
incendis. En cas d’utilitzar-se com a magatzem caldrà donar d’alta d’activitats com una
ampliació.
La superfície comercial de l’establiment serà de 69,55 m2 segons projecte tècnic presentat.
Comunicació sanitària prèvia al Registre Sanitari Municipal d’Activitats Alimentàries i
compliment de la normativa sanitària d’aplicació a l’activitat.
Compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Pel que fa al pou àrab existent dins de l’establiment, considerat bé d’interès CB34, caldrà
donar compliment a les condicions de conservació i manteniment d’acord amb el Catàleg
de béns protegits del POUM vigent.
Compliment de tota la legislació vigent d’aplicació a l’activitat.”
Habitatge o ús residencial

-

-

-

-

-

-

-
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10.

SOL·LICITUD
DEL
SR.
MARTÍN
VELASCO
RODRIGUEZ,
DEMANANT
AUTORITZACIÓ ADQUISICIÓ DRETS SOBRE EL NÍNXOL 2.739 FILA 1ª DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL

S’examina la petició presentada pel Sr. Martín Velasco Rodriguez, vers l’adquisició de
concessió de drets funeraris sobre el nínxol núm. 2.739 fila 1ª del Cementiri Municipal.
Resultant que, efectuades les comprovacions pertinents, s’acredita que el nínxol que a
continuació es relaciona es troba lliure de dret d’ús.
Vista la sol·licitud i la documentació aportada, la Junta de Govern, atenent els antecedents
exposats i en desplegament de les facultats delegades per Decret de l’alcaldia núm.
325/2015, de 15 de juny, i a proposta de la Regidoria de Serveis Municipals i per unanimitat
dels seus membres ACORDA:
Primer. Aprovar, previ pagament dels drets d’ordenança, les concessions de drets funeraris
sobre el nínxol del Cementiri Municipal a la persona peticionaria que seguidament es
relacionen, amb indicació dels nínxols objecte de concessió i imports dels drets, següents:
Nínxol núm./fila.
2.739
1ª

Titular/concessionari
Martín Velasco Rodriguez

Import
771,14

Títol
7,39

Segon. Notificar, a la persona interessada, les concessions aprovades i autoritzar el
lliurament del títol acreditatiu.
11.

SOL·LICITUD
PERMANENT.

JAUME

BRICHS

FARRÉ,

LLICÈNCIA

MUNICIPAL

DE

GUAL

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 i d’Urbanisme, la
Junta de Govern, atenent els antecedents exposats i en desplegament de les facultats
delegades per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny, i amb els vots favorables
de la resta dels assistents, ACORDA:
Primer. Concedir a JAUME BRICHS FARRE 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: 1396
Ubicació: C/ Ponent, 4, local 1
El titular haurà de pintar la vorada d’accés al garatge, de color groc.

Segon. Notificar el present acord al titular peticionari, amb l’advertiment que, de
conformitat amb allò previst a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 21, la taxa
corresponent es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o aprofitament especial, entenent-se a
aquests efectes l’acord de concessió de la llicència municipal.
Tercer. De l’expedient tramitat se’n donarà trasllat als serveis econòmics municipals
(recaptació) i testimoni a la Policia Local.
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12.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ ECOBENESTAR, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ
PER UTILITZAR EL CENTRE CULTURAL EL DIA 5 DE MAIG DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Paqui Font, en representació de
l’Associació Ecobenestar, en què demana autorització per utilitzar el Centre Cultural el dia 5
de maig, a partir de les 21.00h, per realitzar-hi una conferència.
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’Associació Ecobenestar, la utilització del Centre Cultural el dia 5 de
maig, a partir de les 21.00h, per realitzar-hi una conferència.
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.
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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.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
13.

SOL·LICITUD ASSOCIACIÓ FULLA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR LA SALA 5 DE L’AMISTAT DEL DIA 8 D’ABRIL AL 31 DE DESEMBRE
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada pel Sr. Souleymane Sow, en representació de
l’Associació Fulla, en què demanen autorització per utilitzar la sala 5 de l’Amistat del dia 8
d’abril al 31 de desembre, de les 14.00h fins a les 18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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.
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Associació Fulla, la utilització de la sala 5 de l’Amistat el segon
diumenge de cada mes del dia 8 d’abril fins al 31 de desembre, de les 14.00h fins a les
18.00h, per realitzar-hi una reunió.
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.

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

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
______

•

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.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
14.

SOL·LICITUD AMPA INSTITUT LA SERRA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR LA SALA DEL TEATRE L’AMISTAT EL DIA 9 DE
JUNY DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Marga Marcé, en representació de
l’AMPA Institut La Serra de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar la sala del
Teatre l’Amistat el dia 9 de juny, de les 19.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi l’entrega
d’Orles.
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,
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•
•

Esportives i
Altres similars de caràcter social.

La Junta de Govern, per unanimitat dels presents, i d’acord amb l’informe de la regidoria
corresponent ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’AMPA Institut La Serra de Mollerussa, la utilització de la sala del
Teatre l’Amistat el dia 9 de juny, de les 19.00h fins a les 22.00h, per realitzar-hi l’entrega
d’Orles.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
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Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
15.

SOL·LICITUD ALBADA - ASSOCIACIÓ DE DONES DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ
DEMANA AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR ELS PAVELLONS FIRALS DEL DIA 21
AL 23 D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Teresa Grañó, en representació de l’Albada Associació de Dones del Pla d’Urgell, en què demanen autorització per utilitzar els Pavellons Firals
(Pavelló Pla d’Urgell, Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd), del matí del divendres 21 d’abril fins al dia
23 d’abril, per realitzar-hi el muntatge i la Trobada de Puntaires a Mollerussa.
També demana taules i cadires per a 900 persones, equip de megafonia, 40 pilones de formigó, un
escenari, un focus i poder disposar dels lavabos.
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’Albada - Associació de Dones del Pla d’Urgell, la utilització del Pavelló Pla d’Urgell,
Pavelló 125è Aniversari i Pavelló Verd, del matí del divendres 21 d’abril fins al dia 23 d’abril, per
realitzar-hi el muntatge i la Trobada de Puntaires a Mollerussa.
Així mateix s’acorda facilitar-los taules i cadires per a 900 persones, equip de megafonia, 40 pilones de
formigó, un escenari, un focus i poder disposar dels lavabos.
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:
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•

La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.
Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.

16.

SOL·LICITUD CRP DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER ACTIVITATS DIVERSES EL DIA
5 D’ABRIL DE 2017

Vista la petició presentada pel Sr. Sergi Fargas, en representació del Centre de Recursos Pedagògics del
Pla d’Urgell, en què sol·licita la utilització de l’espai dels camps de futbol i futbol set, les pistes de
tennis, el frontó municipal, els dos pavellons i el parc annex el proper dia 5 d’abril, de les 09.00h fins a
les 15.00h, per realitzar-hi una Trobada Esportiva.
També demana un escenari i l’equip d’àudio al frontó.
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 Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell, la utilització de l’espai dels camps
de futbol i futbol set, les pistes de tennis, el frontó municipal, els dos pavellons i el parc annex el proper
dia 5 d’abril, de les 09.00h fins a les 15.00h, per realitzar-hi una Trobada Esportiva.
S’acorda facilitar-los un escenari i l’equip d’àudio al frontó.
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Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
Condicions específiques
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
17.

SOL·LICITUD CFJ MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL RECINTE DEL CAMP DE FUTBOL DEL DIA 10 AL 13 D’ABRIL DE
2017

Vista la petició presentada pel Sr. Llorenç Bonet, en representació de CFJ Mollerussa, en què
demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal, de les
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9.30h fins a les 13.00h, els dies 10, 11, 12 i 13 d’abril, per realitzar-hi els Campus de
Setmana Santa.
La Junta de Govern, atesos els informes lliurats al respecte, per unanimitat dels membres
presents, ACORDA:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Llorenç Bonet, en representació de CFJ
Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar les instal·lacions del Camp de Futbol
Municipal, de les 9.30h fins a les 13.00h, els dies 10, 11, 12 i 13 d’abril, per realitzar-hi els
Campus de Setmana Santa.
Segon. S’estableixen les condicions d’utilització següents:
Disposicions reguladores de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a ús
o servei públic,
•
L’ús dels edificis, instal·lacions i serveis destinades a ús o servei públic, per part de persones
físiques o jurídiques per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives
o altres de caràcter social de requerirà sempre i en tot cas, llicència o autorització municipal
prèvia.
•
Les persones interessades hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se
sol·licita l’ús.
•
Les activitats que es desenvolupin en els edificis i instal·lacions municipals a l’empara de
l’autorització preceptiva no han d’interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries per a les
quals han estat previstes o les activitats d’aquells col·lectius que gaudeixin d’un règim
d’utilització especial (clubs esportius, associacions culturals o recreatives, etc...).
•
L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídiques contractuals entre l’ajuntament i el
beneficiari.
•
El beneficiari ha d’adoptar les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i
neteja dels locals i instal·lacions emprades, de tal manera que quedin en l’estat adequat per al
seu ús posterior per a les activitats ordinàries. Així mateix, respon que els equipaments i
materials eventualment emprats per a l’exercici de l’activitat romanen en perfecte estat d’ús un
cop aquella ha finalitzat o se substitueixen o reparen sense cost per l’ajuntament.
Règim jurídic de l’autorització o llicència:
•
La llicència municipal per a l’ús social suposa una ocupació temporal i comporta pel beneficiari
el dret d’ús privatiu del domini públic autoritzat, sense que comporti cap dret per a la
transformació o la modificació d’aquell.
•
Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’interès públic, amb dret a indemnització si s’escau.
•
L’ajuntament gaudirà, sempre, de prioritat per a l’ús social, dels edificis, instal·lacions i serveis
destinades a ús o servei públic per a activitats inherents a l’interès públic.
•
La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’ incompliment.
Compensació de despeses
•
Si l’activitat autoritzada comporta despeses per al municipi, l’ajuntament queda facultat per a
fixar compensacions econòmiques per les despeses ocasionades que hauran de suportar la
persona física o jurídica, o l’organisme o la institució que utilitza les instal·lacions, equipaments
o serveis.
•
Igualment l’ajuntament podrà exigir una garantia en els termes que reguli la ordenança fiscal
corresponent.
Responsabilitats derivades de l’ús.
•
Les responsabilitats derivades de l’ús social dels edificis i instal·lacions municipals destinades a
ús o servei públic serà exclusivament del beneficiari de l’autorització.
•
L’ajuntament de Mollerussa no assumirà cap responsabilitat civil, ni directa ni subsidiària, pels
danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant l’activitat autoritzada.
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Condicions específiques:
•
Serà responsabilitat dels peticionaris, la neteja i la cura de les instal·lacions i de la seguretat en
els actes.

Tercer. Notificar els presents acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
18.

SOL·LICITUD CRP DEL PLA D’URGELL, EN QUÈ DEMANA AUTORITZACIÓ PER
UTILITZAR EL PARC MUNICIPAL I EL PAVELLÓ ONZE DE SETEMBRE EL DIA 27
D’ABRIL DE 2017

Vista la petició presentada per la Sra. Cèlia Torres, en representació del Centre de Recursos
Pedagògics del Pla d’Urgell, en què sol·licita la utilització de l’espai del Parc Municipal i el
Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” el dia 27 d’abril, de les 09.00h fins a les 14.00h,
per realitzar-hi la II Trobada Sardanista dels Centres Educatius de Mollerussa, amb motiu
del Pla Educatiu d’Entorn. També sol·licita un escenari.
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 Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell, la utilització de l’espai
del Parc Municipal i el Pavelló Poliesportiu “Onze de Setembre” el dia 27 d’abril, de les
09.00h fins a les 14.00h, per realitzar-hi la II Trobada Sardanista dels Centres Educatius de
Mollerussa, amb motiu del Pla Educatiu d’Entorn.
S’acorda facilitar-los un 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 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
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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.

Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
19.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZA LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 9 D’ABRIL
DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè París, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la
Plaça de l’Ajuntament el dia 9 d’abril, a partir de les 12.30h, per realitzar-hi una ballada de
Sardanes amb motiu de la Diada de Diumenge de Rams.
També demana una gàbia de cadires i un entarimat.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització de l’espai de la Plaça
de l’Ajuntament el dia 9 d’abril, a partir de les 12.30h, per realitzar-hi una ballada de
Sardanes amb motiu de la Diada de Diumenge de Rams.
Així mateix, s’acorda facilitar-los una gàbia de cadires i un entarimat.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
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Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
20.

SOL·LICITUD AGRUPACIÓ SARDANISTA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ DEMANA
AUTORITZACIÓ PER UTILITZA LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT EL DIA 27
D’ABRIL DE 2017

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Mercè París, en representació de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa, en què demana autorització per utilitzar l’espai de la
Plaça de l’Ajuntament el dia 27 d’abril, a la tarda, per realitzar-hi una ballada de Sardanes
amb motiu de la Diada de la Mare de Déu de Montserrat.
També demana una gàbia de cadires i un entarimat.
D’acord amb l’exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Agrupació Sardanista de Mollerussa la utilització de l’espai de la Plaça
de l’Ajuntament el dia 27 d’abril, a la tarda, per realitzar-hi una ballada de Sardanes amb
motiu de la Diada de la Mare de Déu de Montserrat.
Així mateix, s’acorda facilitar-los una gàbia de cadires i un entarimat.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per les activitats realitzades en els espais públics autoritzats.
Tercer. Notificar aquests acords a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportuns.
21.

SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA DE MOLLERUSSA, EN QUÈ
DEMANA CADIRES PER AL DIA 30 DE MARÇ DE 2017.

Es dóna compte de la sol·licitud presentada per la Sra. Maribel Tàpies, en representació de
l’Escola Bressol La Quitxalla de Mollerussa, en què demana 50 cadires al centre el dia 30 de
març, amb motiu d’una xerrada per les famílies.
Examinada la petició, la Junta de Govern, per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar la sol·licitud presentada a la Sra. Maribel Tàpies, en representació de
l’Escola Bressol La Quitxalla de Mollerussa, en què demana cadires al centre el dia 30 de
març, amb motiu d’una xerrada per les famílies.
S’acorda facilitar-los 50 cadires.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord a la persona peticionària i donar-ne trasllat als serveis
municipals competents als efectes oportú.
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22.

SOL·LICITUD AJUNTAMENT DE MIRALCAMP, EN QUÈ DEMANA UN ESCENARI
PER AL DIA 2 D’ABRIL DE 2017.

Es dóna compte de la petició presentada pel Sr. Oscar Esteban, en representació de
l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana un escenari amb potes el dia 2 d’abril de 2017.
A la vista de l’informe favorable lliurat pel servei municipal competent, la Junta de Govern,
per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a l’Ajuntament de Miralcamp, en què demana un escenari amb potes el
dia 2 d’abril de 2017.
Segon. Posar de manifest que l’Ajuntament de Mollerussa no assumeix cap responsabilitat
per l’ús que es faci del material facilitat.
Tercer. Notificar el present acord al peticionari i donar-ne trasllat als serveis municipals
competents als efectes oportuns.
23.

SOL·LICITUD DE L’AMPA DE LES ESCOLES DE MOLLERUSSA PER FER ÚS
SOCIAL DE LES INSTAL·LACIONS ESCOLARS PER ACTIVITATS PRÒPIES.

Vista la petició de la Sra. Anna Bosch, en representació de INTERAMPA (AMPA Escoles El
Carme, Les Arrels, Pompeu Fabra i Ignasi Peraire) de Mollerussa, sol·licitant autorització
municipal per a utilitzar les instal·lacions d’un centre durant els dies 10, 11, 12, 13 i 18
d’abril, per a realitzar-hi l’activitat de casal per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys durant el
període de vacances escolars de Setmana Santa amb l’objectiu de conciliar vida laboral i
familiar.
Resultant que l’activitat per a la qual es sol·licita l’autorització forma part del que es
denomina i defineix com a ús social dels edificis dels centres docents públics, regulat en els
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels Centres Educatius; es
considera ús social aquell que satisfà necessitats de diferents col·lectius socials sense ànim
de lucre, i en concret per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives i altres similars de caràcter social i que no suposin l’establiment d’obligacions
contractuals o de qualsevol altra mena. Això no obstant, es fa constar que les AMPA’s
gaudeixen de preferència en la utilització d’aquets edificis per a les seves activitats.
Atès que correspon als Ajuntaments, conforme allò establert en el Decret 102/2010, de 3
d’agost, resoldre sobre l’ús social dels edificis, instal·lacions i serveis del col·legis d’educació
infantil i primària, la titularitat demanial dels quals els correspon, com és el cas present.
Atès el que s’ha exposat, la Junta de Govern per unanimitat dels presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar a INTERAMPA (AMPA Escoles El Carme, Les Arrels, Pompeu Fabra i
Ignasi Peraire) de Mollerussa per a la utilització de les instal·lacions del centre Escola Les
Arrels (el menjador, la biblioteca i el pati) durant els dies 10, 11, 12, 13 i 18 d’abril, per a
realitzar-hi l’activitat de casal per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys durant el període de
vacances escolars de Setmana Santa amb l’objectiu de conciliar vida laboral i familiar.
Segon. L’autorització esmentada resta sotmesa al règim de l’ús social dels edificis,
instal·lacions i serveis del col·legis d’educació infantil i primària, conforme allò establert en el
Decret 102/2010, de 3 d’agost. Conforme s’estableix a l’article 54.5 de la norma citada, les
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persones físiques o jurídiques autoritzades per a l'ús d'edificis, instal·lacions o serveis dels
centres educatius públics han de contractar, en tots els casos, una pòlissa d'assegurances
que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei, derivada de l'ús i de
l'activitat i pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva realització, per
unes sumes assegurades mínimes de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.000
euros per sinistre.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i donar-ne trasllat a l’AMPA
de l’escola Mestre Ignasi Peraire, als efectes legals oportuns.
24.

PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA A LA
TROBADA D’ARQUETS I VENTS DE PONENT A LLEIDA.

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2016-2017 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat la participació de l’escola a la Trobada d’Arquets i Vents de Ponent que
s’efectuarà al municipi de Lleida el proper dia 26 de març de 2017.
La informació relativa a l’activitat, és la següent:
Població: Lleida
Adreça: Conservatori de Lleida. Passeig de Josep Prenafeta.
Telèfon: 973 70 06 76
Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 30 components de l’Orquestra
Infantil de l’EMMM.
Modalitat d’acolliment: NO
Allotjament: NO
Mitjà de transport:
Alumnes: cotxes particulars de cada pare/tutor
Professors: cotxes particulars de cada professor
Calendari del Viatge: Dissabte 26 de març, de les 10.00h fins a les 18.00h, aproximadament.
Professors responsables: Josep Miquel Mindán Seuba, Neus Garravé, Mateu Ferré Casajust, Miquel
hortiguela i Jordi Cubiró.
Finançament de l’activitat: Cada alumne ha realitzat una inscripció amb el seu corresponent
pagament a l’organització de la IXa. Trobada d’Arquets de Ponent.
Autorització dels pares/tutors: Es requerirà la preceptiva autorització, independentment que
gaudeixin de la condició d’acompanyats.

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança específica que cobreixi viatges en grups i excursions,
els dies indicats, tant als alumnes com als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dia 26 de març de 2017 ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació de l’escola a la
Trobada d’Arquets i Vents de Ponent que s’efectuarà a Lleidaa, en els termes que s’ha
indicat en els antecedents.
Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
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Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges
en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants,
amb la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat.
El contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU
(02-17938).
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
25.

PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MOLLERUSSA A LA
CANTATA COMARCAL ESCOLAR (MIRALCAMP)

Es dóna compte a la Junta de Govern que, en el marc de les activitats a desenvolupar durant
el curs 2016-2017 per l’Escola Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, l’equip
directiu ha proposat la participació de l’escola a la Cantata Comarcal Escolar que s’efectuarà
al municipi de Miralcamp el proper dia 2 d’abril de 2017.
La informació relativa a l’activitat, és la següent:
Població: Miralcamp
Adreça: Pavelló de Miralcamp
Telèfon: 629 51 74 62 (Cèlia Torres)
Nombre d’alumnat que hi participa i característiques dels grups: 37 alumnes de la Jove
Orquestra.
Modalitat d’acolliment: NO
Allotjament: NO
Mitjà de transport:
Alumnes: cotxes particulars de cada pare/tutor
Professors: cotxes particulars de cada professor
Calendari del Viatge: Dissabte 2 d’abril, de les 09.00h fins a les 12.30h, aproximadament.
Professors responsables: Josep Miquel Mindán, Mateu Ferré, Jordi Cubiró, Miquel Hortiguela.
Finançament de l’activitat: es tracta d’una col·laboració
Autorització dels pares/tutors: Es requerirà la preceptiva autorització, independentment que
gaudeixin de la condició d’acompanyats.

La proposta ha estat informada favorablement per la Regidoria d’Ensenyament, suggerint,
però, que es contracti una assegurança específica que cobreixi viatges en grups i excursions,
els dies indicats, tant als alumnes com als professors acompanyats.
Considerant el que s’ha exposat, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar l’activitat que el proper dia 2 d’abril de 2017 ha de realitzar l’Escola
Municipal de Música “Jordi Piqué” de Mollerussa, consistent en la participació de l’escola a la
la Cantata Comarcal Escolar que s’efectuarà al municipi de Miralcamp, en els termes que
s’ha indicat en els antecedents.
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Segon. Aquesta activitat no generarà, en favor dels professors participants, cap retribució
i/o indemnització, sense perjudici que les hores que s’emprin durant aquest viatge computin
com a hores de dedicació al centre.
Tercer. Autoritzar la concertació d’un contracte d’assegurança específic que cobreixi viatges
en grups i excursions, el dia indicat, tant als alumnes com als professors acompanyants,
amb la companyia ARAG, amb càrrec al pressupost i en els termes en què ha estat proposat.
El contracte, atesa la seva naturalesa privada (articles 19 i 20 i Annex II del RDLEG 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TR LCSP), es formalitzarà mitjançant el mediador d’assegurances RAMON ROSELLÓ SLU
(02-17938).
Quart. Comunicar aquest acord a la Regidoria Responsable d’Ensenyament i a la mercantil
RAMON ROSELLÓ SLU (02-17938), als efectes oportuns. Igualment se’n donarà trasllat a
Intervenció de Fons.
26.

ATORGAMENT A LA SRA. M. ANGELES FUSTÉ QUINTILLA D’UNA TARGETA
D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ. EXP.
25137-2017-00019-2438R.

Vist l’expedient tramitat per M Angeles Fuste Quintilla (amb DNI 78062438 R) per obtenir
una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Atès que la interessada acredita la condició de persona amb disminució i supera el barem
que determina l’existència de dificultats per utilitzar transports públics col·lectius.
Atenent les facultats de les corporacions locals al respecte, la Junta de Govern, a la vista de
l’informe favorable i a proposta de la Regidora responsable de l’àrea de BENESTAR
SOCIAL I CIUTADANIA, ACORDA:
Primer. Atorgar la TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL per a persones amb
disminució següent:
Titular: M Angeles Fuste Quintilla
DNI: 78062438 R
Núm. expedient: 25137-2017-00019-2438R
Modalitat: Titular No Conductor
Data de caducitat: març 2027
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada als efectes legals oportuns.
27.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR, SRA. MARSÀ CATALÀ, M.
ROSA.

Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. M. Rosa Marsà Català de data 15 de març de 2017 amb
número de registre d’entrada 2017/2169, en què demana la reducció d’un 20% de la jornada de
treball per interès particular en base a l’article 23.bis de l’Acord/conveni de les condicions de
treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
D’acord amb els informes lliurats al respecte, la Junta de Govern, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
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Primer. Autoritzar que la Sra. M. Rosa Marsà Català integrant de la plantilla de personal
laboral de l’Ajuntament de Mollerussa, àrea d’Ensenyament, redueixi la jornada en un 20% per
interès particular amb reducció proporcional de les retribucions, d’acord amb l’article 23. bis de
l’Acord-conveni de les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Mollerussa.
Segon. Les condicions particulars d’aquesta autorització són les següents:
•
Reducció: un 20% de l’horari laboral setmanal amb reducció proporcional de les retribucions.
•
Horari: de 8.30 a 14.30 h de dilluns a divendres.
•
Durada: La reducció de jornada per interès particular s’iniciarà el dia 27 de març de 2017 i
finalitzarà al dia 26 de setembre, amb incorporació el dia 27 de setembre de 2017.
Tercer. Les condicions generals d’aquesta autorització són les següents:
•
•
•

L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subjecta al règim
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Local.
La reducció de jornada per interès particular és prorrogable. En aquest sentit s’haurà de
demanar mitjançant una sol·licitud i com a màxim un més abans de la finalització de
l’autorització.
Quan en un mateix departament hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet
una òptima organització de l’àrea, es tindrà en compte la major antiguitat en el departament i
en cas d’empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de
jornada i s’actuarà amb criteris rotatius.

Quart. Notificar aquest acord a la persona interessada amb oferiment dels recursos legals
oportuns i lliurar testimoni a les àrees d’Ensenyament, Règim Intern, Gestió de Personal, RRHH i
Intervenció de fons perquè en tinguin constància i als efectes jurídics i econòmics pertinents.

28.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA D’UN FILL O FILLA, SRA. GABARRA
ROSINACH, GEMMA.

D’acord amb la sol·licitud presentada per la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma amb registre
d’entrada 2017/2170, integrant de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de
Mollerussa, en què demana una reducció d’1/3 de la jornada de treball per tenir cura d’un
fill/filla menor de sis anys amb dret a percebre el 80% de la retribució, d’acord amb la
normativa vigent.
Atès que la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma ha presentat la documentació acreditativa per
sol·licitar l’esmentat permís, la Junta de Govern, per unanimitat del membres presents,
ACORDA:
Primer. Autoritzar que la Sra. Gabarra Rosinach, Gemma, integrant de la Plantilla de
personal funcionari, pugui reduir la jornada laboral en 1/3 per tenir cura d’un fill o filla
menor de 6 anys amb dret a percebre el 80% de la retribució, de conformitat amb els
articles 24 i 26 de la Llei 8/2006 de 5 de juliol i art. 48 del TREBEP.
Les condicions d’aquesta autorització són les següents:
•
Reducció: 12’5 hores setmanals (1/3 s/ 37’5 hores).
•
Durada: La reducció de jornada s’entendrà fins que l’infant tingui sis anys (data
de naixement 20/11/2016), sens perjudici que es pugui renunciar a aquest
benefici. En tot cas, la finalització de la relació laboral suposarà l’automàtica
extinció del dret.
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•
•

Altres condicions: D’acord amb l’article 23 de la Llei 8/2006 de 5 de juliol les
reduccions de jornada són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat,
que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.
L’inici serà el dia 9 de maig de 2017

Segon. De conformitat amb allò establert a la normativa que regula el permís sol·licitat la
persona interessada haurà d’incorporar-se al lloc de treball el primer dia hàbil a la finalització
d’aquest permís.
Tercer. L’acord es comunicarà a la persona interessada, amb oferiment dels recursos legals

oportuns i es lliurarà testimoni als departaments corresponents. Igualment, se’n donarà
trasllat als serveis econòmics de l’Ajuntament i a RRHH perquè en tinguin constància i als
efectes oportuns.
29.

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 11/2017

Per Decret d’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 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 78.151,09€.
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 11/2017, per import global de 78.151,09€.
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.
30.

RELACIÓ LID TAXES D’OCUPACIÓ
CONSTRUCCIÓ NÚM. 03/2017.

VIA

PÚBLICA

AMB

MATERIALS

DE

Vista la relació de les liquidacions de número 03/2016, que inclou 17 expedients i que
importa la quantitat de 222,12 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
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. Elevar a definitives, si és el cas, les autoliquidacions practicades.
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Quart. Donar trasllat als Serveis de Gestió Tributària i Recaptació i d’Intervenció als efectes
oportuns.
31.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 08/2017

Vista la relació núm. 2017/08 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 12 expedients i que importa la quantitat
640,62 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/08, corresponent al període entre els dies 6 al 12 de març de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 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.
32.

CONNEXIONS I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. RELACIÓ 09/2017

Vista la relació núm. 2017/09 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 12 expedients i que importa la quantitat
427,08 €.
Examinada dita relació, la Junta de Govern en desplegament de les facultats conferides per
Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de juny i Bases 51ª i 52ª de les d’execució del
Pressupost, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer. Autoritzar les connexions i subministraments d’aigua potable, incloses a la relació
número 2017/09, corresponent al període entre els dies 13 al 19 de març de 2017.
Segon. D’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa 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.
33.

DECLARACIÓ D’URGÈNCIA.

De conformitat amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la presidència
exposa la necessitat de sotmetre a consideració els assumptes que a continuació es detallen
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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:
33.1.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017. ADJUDICACIÓ.
I. Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 6 d’octubre de 2016, es va
aprovar l’expedient de contractació de PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA
COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA DISCOTECA MUSICLAND DE
MOLLERUSSA, mitjançant el procediment obert, la tramitació administrativa urgent i l’oferta
econòmica més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. Tanmateix, es van aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que regeixen
la contractació.
II. Mitjançant un anunci inserit al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, es va
anunciar la convocatòria de l’esmentada licitació, establint-se el termini de 13 dies naturals
perquè els licitadors presentessin les propostes.
III. Transcorregut el termini de presentació de pliques, en la data 6 de març de 2017
s’efectuà, en reunió interna, l’acte d’obertura dels “SOBRES NÚM. 1” i la qualificació de la
documentació administrativa de les proposicions presentades en temps i forma. La Mesa va
declarar l’admissió de totes les propostes atès que totes elles acreditaven el compliment dels
requisits previs assenyalats a l’article 146 del TRLCSP. En el mateix acte, en aquest cas de
caràcter públic, la Mesa efectuà l’obertura dels “SOBRES NÚM. 2, i es acordar sotmetre la
documentació integrant a la valoració per part dels Serveis Tècnics municipals, de
conformitat amb allò establert a la clàusula 28 del Plec de les administratives particulars.
IV. En la data 10 de març de 2017, en reunió de caràcter públic, la Mesa de contractació va
donar a conèixer el resultat de la valoració realitzada i, atenent al seu contingut, va
proposar l’adjudicació del contracte a favor de la proposta més avantatjosa econòmicament,
en els termes següents:
“.../...”
Primer. Proposar l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC
I EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA, a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, M. Y J. GRUAS, SA en els termes següents:
1. Proposta econòmica: 68.062,88 € (IVA inclòs)
2. Termini de garantia: 17 mesos
3. Execució de les següents millores ofertades i acceptades:
Millora 1: Pati gran i patis petits
Millora 2: Pati gran i patis petits
Millora 3: Pati gran i patis petits
Millora 4: Pati gran
Segon. Elevar l’Acta a l'Òrgan de Contractació per a procedir a la classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades i al requeriment al licitador que hagi presentat
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l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè aporti la documentació prevista a la
clàusula 26 del Plec de les administratives particulars.
”.../...”.
V. En la data 15 de març de 2017, per mitjà de l’acord de la Junta de Govern, es van
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i es va requerir l’empresa
proposada com a adjudicatària del contracte perquè en qualitat d’empresa licitadora que ha
presentat l’oferta econòmicament més avatajosa, per a que presentés la documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs presenti la documentació justificativa dels
requisits previs establerts a la clàusula 26, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des
del següent al que rebés el requeriment.
VI. En la data 22 de març de 2017 (NRE 2017/2319) ha tingut entrada en aquest
Ajuntament la documentació requerida per part de l’empresa M. y J. GRUAS, SA . Constatat
el compliment adequat del requeriment efectuat per part de l’empresa licitadora procedeix,
d’acord amb allò establert a l’article 151.3 del TRLCSP i la clàusula 28 del PCAP, efectuar
l’adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació.
En virtut dels antecedents i fomaments de dret exposats, la Junta de Govern Local, en
desplegament de les facultats conferides per Decret de l’Alcaldia núm. 325/2015, de 15 de
juny i a proposta de la Regidoria d’urbanisme i contractació, per unanimitat dels membres
presents ACORDA:
Primer. De conformitat amb la proposta presentada per la Mesa de Contractació,
ADJUDICAR el contracte que té per objecte l’execució del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
DE SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA
DISCOTECA MUSICLAND DE MOLLERUSSA. EXP. 01/2017, a favor de l’empresa M. y J.
GRUAS, SA en les termes i especificacions següents:
1. Proposta econòmica: 68.062,88 € (IVA inclòs)
2. Termini de garantia: 17 mesos
3. Termini d’execució: 2 mesos.
3. Execució de les següents millores ofertades i acceptades:
Millora 1: Zona pati gran i patis petits
Enderroc del paviment i altres elements existents a la zona on s’ubicaran els nous patis
de llums, fins arribar a la cota d’aquests, i l’excavació de la fonamentació dels futurs
tancaments d’aquests patis.
Millora 2: Zona pati gran i patis petits
Execució de la fonamentació dels tancaments dels patis.
Millora 3: Zona pati gran i patis petits
Realització de la xarxa de recollida d’aigües dels futurs patis de llum, deixant-la
preparada per connectar-la en un futur amb la xarxa de sanejament de l’edifici.
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Millora 4: Zona pati gran
Realització dels tancaments dels patis, incloent la part d’obra ceràmica i els dintells
metàl·lics necessaris per a la realització de les futures obertures.
Segon. Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la resta dels licitadors que han
participat en el procediment amb l’oferiment dels recursos legals adients, i publicar-lo en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa, d’acord amb allò establert a l’article
151.4 del TRLCSP.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en document administratiu en
el termini màxim de cinc (5) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
la present adjudicació (art. 156.3 in fine TRLCSP), i publicar la formalització del contracte en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Mollerussa i al BOP (art. 154.2 del TRLCSP).
Quart. Notificar aquest acord a l’adjudicatari amb l’oferiment dels recursos legals adients, i
donar-ne trasllat als serveis municipals competents als efectes oportuns.”

I sense altres assumptes a tractar, essent les dinou hores i trenta minuts, per Ordre del Sr.
Alcalde accidental es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President acctal., juntament amb mi, la Secretària acctal., que en dono fe.
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